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المقدمة  
 

ِبْسِم اهلِل الرَّحمِن الرَّحيِم 
إفَّ ا٢بمد هلل، ٫بمديه كنستعينو كنستغفره، كنعوذي باهلل من شركًر أنفسنا، كسيئاًت أعمالًنا، من 

يهًدًه اهلل فال مضل لو، كمن يضلٍل فال ىادمى لو، كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدىه ال شريك لو، كأشهدي أف 
. ٧بمدان عبديه كرسوليو

". يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آىمىنيوا اتػَّقيوا اللَّوى حىقَّ تػيقىاتًًو كىالى ٛبىيوتينَّ ًإالَّ كىأىنٍػتيٍم ميٍسًلميوفى " 
يىا أىيػُّهىا النَّاسي اتػَّقيوا رىبَّكيمي الًَّذم خىلىقىكيٍم ًمٍن نػىٍفسو كىاًحدىةو كىخىلىقى ًمنػٍهىا زىٍكجىهىا كىبىثَّ ًمنػٍهيمىا رًجىاالن " 

ـى ًإفَّ اللَّوى كىافى عىلىٍيكيٍم رىًقيبنا  ا ًثّبنا كىًنسىاءن كىاتػَّقيوا اللَّوى الًَّذم تىسىاءىليوفى ًبًو كىاٍْلىٍرحى ". كى
ا"  ييٍصًلٍح لىكيٍم أىٍعمىالىكيٍم كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىمىٍن . يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آىمىنيوا اتػَّقيوا اللَّوى كىقيوليوا قػىٍوالن سىًديدن

". ييًطًع اللَّوى كىرىسيولىوي فػىقىٍد فىازى فػىٍوزنا عىًظيمنا 
، -صلى اهلل عليو كسلم - أما بعد، فإف أصدؽى ا٢بديث كتابي اهلل، كأحسنى ا٥بىدم ىدمي ٧بمد 
ثة بدعةه، ككل بدعة ضاللةه، ككل ضاللة ُب النار ا، ككل ٧بيٍدى . كشرَّ اْلمور ٧بدثاُتي

: اما بعد 
فاف اىل االىواء كانوا كما زالوا يزينوف للناس بدعهم كيلبسوف علي العواـ ، كلكن من نظر إب 

. افعا٥بم كجد اف ما كل ما يصدحوف بو ا٭با ىي من الشعارات الزائفة كالدعاكم الكاذبة 
 كحٍب اليـو علي الكذب الصريح ، كالتدليس القبيح ، لقد قامت الصوفية منذ نشأُتا اليهودية

فإذا جاءىم الدليل الصحيح الذم ٱبالف مذىبهم ردكه ٕبحج اكىي من بيت العنكبوت كردىم حديث 
مع اف ىذا القوؿ ىو ُب نفسو من العقائد الٍب ٙبتاج )ا١بارية ٕبجة انو حديث احاد ال يؤخذ بو ُب العقائد 

، بينما اذا جاء دليل موافق ٤با ىم عليو عضوا  (ٗبفمومهم إب نص من القراف اك حديث متواتر اك اٝباع
اذا اعيتكم االمور فاسغيثوا باصحاب )عليو بالنواجذ كاف كاف موضوعان كاستدال٥بم با٢بديث ا٤بوضوع 

 . (القبور
كاجـز صادقان اف ما خلفو الصوفية من الَباث الذم ٰبتوم علي الكفر البواح كاالفكار الٍب ٘بتث 

شجرة االسالـ من قلب من اعتنقها كاف تأثّبىا كافسادىا اكثر من تأثّب كافساد اليهود كالنصارم 
. كا٤بستشرقْب كسائر من يطعنوف ُب االسالـ 

من ا٤بؤسف حقان اف يعَبؼ اعداء االسالـ باف االسالـ افضل دين كاف رفضوه ، كاف ٧بمدان 
. افضل البشر كاف خالفوه ، كُب ا١بانب االخر ٪بد ابناء االسالـ ينفقوا الغإب كالنفيس ليهدموه كٰبرفوه

                                                 

اف الشيعة قامت علي يد اليهودم عبد اهلل بن سبأ  ، كنقاط :  بينت ىذا القوؿ علي عدد من االشياء اٮبها 
االتفاؽ بْب الصوفية كالشيعة كاليهودية من الكثرة ٗبكاف ، كقد كقع ُب يدم من االتفاؽ بْب الصوفية كمن ٍب اليهودية ما يزيد 

علي العشرين من العقائد الٍب تتطابق تتطابقان تامان ، كاردت اف ا٢بقو ُب ىذا البحث ، لكن تركت ذلك خشية االطالة كالسأمة ، 
فا٤بوضوع متصل ببعضو ، كُب بَبه قبح كاضح ٤بن يقرأه كاقل ما ٲبكن ُب اختصاره يتجاكز السبعْب صفحة ، كل تلك االسباب 

 .جعلتِب افكر ُب افراد ىذا ا٤بوضوع ببحث خاص حٍب يتضح االمر كيستبْب 
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لقد اخَبت ٧بمدا صلى اهلل عليو كسلم ُب أكؿ ىذه القائمة، كال بد أف : "قاؿ مايكل ىارت 
يندىش كثّبكف ٥بذا االختيار، كمعهم حق ُب ذلك، كلكن ٧بمدا عليو السالـ ىو اإلنساف الوحيد ُب 

. التاريخ الذم ٪بح ٪باحا مطلقا على ا٤بستول الديِب كالدنيوم
كىو قد دعا إٔب اإلسالـ كنشره كواحد من أعظم الديانات كأصبح قائدا سياسيا كعسكريا 

.  سنة من كفاتو، فإف أثر ٧بمد عليو السالـ ما يزاؿ قويا متجددا13كدينيا، كبعد 
كأكثر ىؤالء الذين اخَبُتم قد كلدكا كنشأكا ُب مراكز حضارية كمن شعوب متحضرة سياسيا 

 ـ ُب مدينة مكة جنوب شبو ا١بزيرة العربية 570كفكريا، إال ٧بمدا صلى اهلل عليو كسلم فهو قد كلد سنة 
. اىػ"ُب منطقة متخلفة من العآب القدٙب، بعيدة عن مراكز التجارة ا٢بضارة، كالثقافة كالفن

إف ا٤بسلمْب : " يقوؿ جورج سارتوف البليكي ُب كتابو الشرؽ اْلكسط ُب مؤلفات اْلمريكيْب 
ٲبكن أف يعودكا إٔب عظمتهم ا٤باضية، كإٔب زعامة العآب السياسية كالعلمية، كما كانوا من قبل، لو أهنم 

اىػ ." عادكا إب فهم حقيقة ا٢بياة ُب اإلسالـ كالعلـو الٍب حث اإلسالـ على اْلخذ ّٔا
اإلسالـ ىو ا٢بياة البديلة ٗبشركع أبدم ال يبلى كال تنقضي صالحيتو ، : "كقاؿ مراد ىوفماف 

كإذا رآه البعض قدٲبان فهو أيضان حديث كمستقبلٌي ال ٰبٌده زماف كال مكاف ، فاإلسالـ ليس موجة فكرية 
. اىػ"كال موضة، كٲبكنو االنتظار

بالنظر إٔب مستول ا٤بعرفة ُب أياـ ٧بمد فإنو ال ٲبكن تصور ا٢بقائق : "يقوؿ موريس بوكام 
لذا فمن اإلنصاؼ ٛبامأ أف ال ينظر فقط إٔب القرآف . العلمية الٍب كردت ُب القرآف على أهنا من تأليف بشر

على أنو التنزيل اإل٥بي فحسب بل ٯبب أف تعطى لو منزلة خاصة جداى لألصالة الٍب تقدمها ا٤بعطيات 
. اىػ"العلمية الٍب كردت فيو كالٍب إذا ما درست اليـو تبدك ككأهنا تتحدل تفسّب البشر

لقد قمت أكالن بدراسة القرآف الكرٙب، كذلك دكف أم فكر مسبق كٗبوضوعية تامة باحثنا : "كقاؿ 
ككنت أعرؼ، قبل ىذه الدراسة، كعن طريق . عن درجة اتفاؽ نص القرآف كمعطيات العلم ا٢بديث

كبفضل الدراسة . الَبٝبات، أف القرآف يذكر أنواعنا كثّبة من الظاىرات الطبيعية كلكن معرفٍب كانت كجيزة
الواعية للنص العريب استطعت أف أحقق قائمة أدركت بعد االنتهاء منها أف القرآف ال ٰبتوم على أية مقولة 

قابلة للنقد من كجهة نظر العلم ُب العصر ا٢بديث كبنفس ا٤بوضوعية قمت بنفس الفحص على العهد 
أما بالنسبة للعهد القدٙب فلم تكن ىناؾ حاجة للذىاب إٔب أبعد من الكتاب اْلكؿ، أم . القدٙب كاْلناجيل

كأما . سفر التكوين، فقد كجدت مقوالت ال ٲبكن التوفيق بينها كبْب أكثر معطيات العلم رسوخنا ُب عصرنا
فإننا ٪بد نٌص إ٪بيل مٌب يناقض بشكل جلي إ٪بيل لوقا ، كأف ىذا اْلخّب يقدـ لنا .. بالنسبة لألناجيل

. اىػ"صراحة أمرنا ال يتفق مع ا٤بعارؼ ا٢بديثة ا٣باصة بقدـ اإلنساف على اْلرض

                                                 

( . 13ص)ا٣بالدكف مائة  
 ( .132ص )اإلسالـ كبديل  

( . 222ص )دراسة الكتب ا٤بقدسة ُب ضوء ا٤بعارؼ ا٢بديثة  
( . 150ص)القرآف الكرٙب كالتوراة كاإل٪بيل كالعلم  
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 العار أكرب من أصبح لقد"  :اْلبطاؿ كتابو ُب يقوؿ نوبل جائزة على ا٢بائز( كارليل توماس ) اإل٪بليزم قاؿ الفيلسوؼ
 لنا ، كإف مزكّْر خٌداع ٧بمدان  كأف ، كذب اإلسالـ دين أف من يقاؿ ما إٔب يصغي أف العصر ىذا متحدث فرد أم على
 ا٤بنّب السراج زالت ما الرسوؿ ذلك أدَّاىا الٍب الرسالة فإف ؛ ا٤بخجلة السخيفة اْلقواؿ ىذه مثل من يشاع ما ٫بارب أف
 ىذه عليها كمات ّٔا عاش الٍب الرسالة ىذه أف يظن أحدكم أفكاف ، الناس من مليوف مائٍب لنحو قرنان  عشر اثِب مدة

.  اىػ((!؟ كخدعة أكذكبة كاإلحصاء ا٢بصر الفائقة ا٤باليْب
 ا٤بعا٘ب تلك فيو فوجدت القرآف درست إ٘ب. ا٢بقيقة ّٔذه أكركيب رجل اعَباؼ من تعجبوف كرٗبا) :اال٤با٘ب  قاؿ شوميس

 كال ىذا. مؤلفات عن تغِب منو كاحدة ٝبلة حياٌب، ُب قط مثلها أجد ٓب الٍب البالغة كتلك احملكمة، كالنظم العالية،
 . اىػ(ربو عن ٧بمد ّٔا أتى معجزة أكرب شك
 البشر، عقوؿ ىو ايضا ترقية كظيفتو ككانت سنة، كسبعْب ٖبمسمائة ا٤بسيح بعد ٧بمد ظهر ":سنكس اال٤با٘ب  ا٤بسَب
 الديانة ا٢بياة ، إف ىذه بعد كٕبياة كاحد، بإلو االعتقاد إٔب كبإرجاعها الفاضلة، لألخالؽ اْلكلية اْلصوؿ بإشرأّا

 كانت الٍب الثقيلة قيوده من اإلنسا٘ب العقل كخٌلصت الفكرة الدينية ُب العآب ، ُب كبّبنا رقينا أحدثت اإلسالمية ،
ىي  العقيدة ، كٰىذه أخركية ٕبياة لالعتقاد اإلسالـ بواسطة العقل ارتقى الكهاف ، ٍب يدم بْب ا٥بياكل حوؿ تأسره
 كبْب بينو مداخلة بدكف بنفسو اف يعبده يستطيع كاحد إلٰلو ا٣بضوع كإٔب ، ا٤بادية اإلنساف ٧باكالت ُب اْلقول الوازع

.  اىػ(جنسو من بِب الشافعْب شفاعة كال الوسطاء كساطة بدكف أنواره إٔب ٦باؿ كرامتو مصاعد ُب كاف يرتقي ، خالقو
ا فرأيتو ، مدىشنا رجال باعتباره درستو كلقد): قاؿ برنارد شو   منقذ يدعى ٯبب أف بل ا٤بسيح ٨باصمة عن بعيدن

 العآب إٔب ٘بلب بطريقة مشكالتو حل ُب لنجح العآب ا٢بديث قيادة مثلو رجل تٌؤب لو بأنو ْلعتقد كإ٘ب ، اإلنسانية

.  اىػ(إليهما ا٢باجة أشد ُب الٌلذين ىو كالسعادة السالـ
 ىي ا٤بقاييس احمٌلققة الكربل كالنتائج ، الوسائل كبساطة ، ا٥بدؼ عظمة كانت إذا): قاؿ الشاعر الفرنسي المارتْب 

 رجاؿ كبار من عظيم رجل أم ، اإلنسا٘ب على الصعيد ٗبحمد ٰذلك يقارف أف يستطيع فمن ، اإلنساف لعظمة الٌثالثة

 ، كسيطرة القوة كفرض السالح بعمل إال أنفسهم يكونوا ٓب الرجاؿ أعظم إف . أف يساكيو ٲبكن ا٢بديث التاريخ

 عن زكا٥بم مثل انقرضت ٍب  ٌ  حيننا دكلة مادية سول أسسوا عندما يؤسسوا ٓب إهنم ، ا٤بمالك كاستعباد ، القوانْب

 ، كالعركش شعوب اؿ ككحد ، ا٤بمالك كأسس ، الشرائع ظم  ٌ  كف ، أحيا ا٤بشاعر فقد ٧بمد أما . الوجود مسرح
 آ٥بة كأزاؿ ، جوفاء أركاف ىياكل زلزؿ ٰذلك مع ٰلكنو ، ا٤بأىوؿ اْلرضية الكرة ثلث ُب الناس من ا٤باليْب كانقادت إليو

 كل أصبح كتاب أساس على صا٢بنا ديننا كأقاـ ، ا٢بق إٔب كحرؾ نفوسنا ، فاسدة كمعتقدات ، زائفة كأدياننا ، باطلة

 ، الزائفة كره اآل٥بة ا٤بسلمة اْلمة ٰىذه نفوس ُب كغرس ، كعرؽ لغة ؿ  ٌ  ؾ من أمة ككوف ، قانوننا حكيمنا منو حرؼ
 اٌلٍب ا٢بية ا٣باصة ا٤بيزة النهج ٰىذا من ٥با ال  ن  ، جاع ا٤بلموس كال احملسوس غّب ، ا٢بق الواحد اإلٰلو بعبادة كالتٌعلق

 ، ىو اإل٥ٰبية ا٢بقيقة حرمة ٱبرؽ أف شأنو من ما كل ٰبارب اٌلذم بالعقيدة ٰىذا التمسك ، ٥با ا٤بميز الطابع تشكل

.  اىػ(٧بمد أصحاب ٛبيز اٌلٍب الفضيلة
                                                 

  .19ا٤برسلْب ص سيد إنصاؼ ُب الغربيْب عقالء نقال عن أقواؿ 
 . 20ا٤برسلْب ص سيد إنصاؼ ُب الغربيْب عقالء نقال عن أقواؿ 
  .31ا٤برسلْب ص سيد إنصاؼ ُب الغربيْب عقالء نقال عن أقواؿ 
  .32ا٤برسلْب ص سيد إنصاؼ ُب الغربيْب عقالء نقال عن أقواؿ 
  .35-34ا٤برسلْب ص سيد إنصاؼ ُب الغربيْب عقالء نقال عن أقواؿ 
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على  دليل أكرب كالقرآف ، اف دين ٧بمد خاؿ من الشكوؾ كالظنوف) : 17كقاؿ جينوف ُب كتابو ٧بمد ُب الشرؽ ص
 ا٢بالية عقولنا تدرؾ أف من أكرب دين ٧بمد كبا١بملة . كالكواكب اْلصناـ عبادة عن ٧بمد أنن هنى بعد ، اهلل كحدانية

ا يتهم كمن ، أسراره  معتدال يكوف أف اإلنساف ُب ما كخّب ، العصبية بدافع أك التدبر سوء من فإ٭با ٰذلك دينو أك ٧بمدن

.  اىػ(تصرفاتو ُب كمستقيمنا ، ُب آرائو
 ، رمضاف شهر ُب الناس يعتزؿ ٧بمد أف دأب من ككاف) : 4قاؿ توماس كارليل ُب كتابو ٧بمد رسوؿ ا٥بدم كالرٞبة ص

 ، كمحمد لرجل كال سيما ، كأنفع أجل ما ، العادة كنعمت ، كعادُتم العرب دأب ، كالوحدة إٔب السكوف كينقطع
 أجل ، ا٣بفية الكوف ْلسرار صدره متفتحنا ، ا١بباؿ الصامتة بْب صامتنا ضمّبه فيناجي ، نفسو إٔب ٱبلو كاف لقد

 اىوؿ من العآب صادر صادؽ صوت إال كلمتو كما ، صراح حق إال أداىا اٌلٍب الرسالة ، كما كنعمت العادة تلك حبذا

.  اىػ(العآب أضاء قد ىي شهاب فإذا ، الطبيعة قلب عنها تفطر ، ا٢بياة من قطعة ىو كإ٭با ،
 مبدأه يفهم ٓب ْلنو ساحر أك دجاؿ العرب نيب إف قاؿ من أخطأ لقد)): قاؿ ىرنش بيكر اال٤با٘ب ُب كتابو الشرقيوف 

ا إف ، السامي ا كإف ، نعلم أف قبل ٫بكم ف  ٍ  أ لنا كليس ، باالتباع حرم كمبدؤه ، بالتقدير جدير ٧بمدن  رجل خّب ٧بمدن

.  اىػ((ا٤بسيحية الديانة عن بعيدة اإلسالمية الديانة أف نرل ال أننا كما ، كالكماؿ ا٥بدل بدين العآب إٔب جاء
 ببالغتها ٙبدل ، قيمة كتعاليم رائعة بتوجيهات ٧بمد جاء لقد : ))46قاؿ السّب كليم موير ُب كتابو حياة ٧بمد ص

ا يعرؼ من كإف ، الرسولية التعاليم سباؽ ُب الغبار ٥بما كترؾ ، (كاإل٪بيل التوراة )العهدين  كعطفو ، باهلل عقيدتو ُب ٧بمدن

 كالتصديق بدينو االعتقاد على يشرؼ ، كبطولتو كحنكتو كإدارتو مبدأه لَبكيزه كمضيو ، دنياه ُب كزىده ، الفقراء على

.  اىػ((اإلنساف مستول لرفع إال العآب إٔب جاءا ما اٌلٍب برسالتو
 العرب جزيرة إٔب بدين ا٤بسلمْب نيب ? ٧بمد جاء لقد كتابو ُب قاؿ)): قاؿ ميخائيل امارم ُب كتابو تاريخ ا٤بسلمْب 

 كحسب ، ننقصو أف  يسعنا كال ، كعناية رعاية دين ، كثقافة دعة دين ، كرقي كماؿ دين ْلنو اْلمم لكل ديننا يكوف أف يصلح

 كىو ، احملن كاشتداد ا٤بساكمة فنوف كثرة على ، رسالتو موضوع ُب كاحدة ٢بظة ا٤بساكمة يقبل كٓب يساـك ٓب أنو عليو ثناءن  ٧بمد

 يقاس ال كثبات ، راسخة عقيدة(( تركتو ما اْلمر ٰىذا أترؾ أف على يسارم ُب كالقمر ٲبيِب ُب الشمس كضعوا لو ))القائل

 . اىػ((البشرية تاريخ ُب الشمس ٙبت انوشأ ٥با أمة تركهم إذ ، ? اهلل عبد بن حملمد مدينْب العرب تركت كٮبة ، بالنظّب
سبب تأليف الكتاب  

٤با كانت ا٤براجع من الغالء ٗبكاف ، ك٤با كانت الكتب كالرسائل ا٤بؤلفة ُب الرد علي الصوفية ُب 
السوداف قليلة  شرعت ُب ٝبع كتأليف ىذا الكتاب حٍب يتسِب حملدكدم الدخل االطالع علي النفيس من 
اقواؿ اىل العلم كتعريفهم ٗبنهج التصوؼ ، كالرد علي الشبهات الٍب يلبس ّٔا الصوفية علي عواـ الناس ، 
كحٍب اضع عنهم اصر البحث ا٤بضِب ُب بطوف الكتب ، خصوصان كاف اكثر الناس كاف كجدكا ا٤باؿ لشراء 
ا٤براجع ال ٯبدكا الزمن الذم يطلعوف فيو علي آّلدات الضخمة كا٤بوسوعات ، كالزيل اللبس الذم خلفتو 

                                                 

  .43ا٤برسلْب ص سيد إنصاؼ ُب الغربيْب عقالء نقال عن أقواؿ 
  .45ا٤برسلْب ص سيد إنصاؼ ُب الغربيْب عقالء نقال عن أقواؿ 
  .47ا٤برسلْب ص سيد إنصاؼ ُب الغربيْب عقالء نقال عن أقواؿ 
  .48ا٤برسلْب ص سيد إنصاؼ ُب الغربيْب عقالء نقال عن أقواؿ 
  .60ا٤برسلْب ص سيد إنصاؼ ُب الغربيْب عقالء نقال عن أقواؿ 
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بعض الفرؽ كا١بماعات الٍب تدعي اهنا إسالمية حوؿ قضية التصوؼ كتساند الصوفية كتعاكهنم با٤باؿ 
. كا١بهد

حاكلت اف اٝبع ُب ىذا الكتاب معظم عقائد الصوفية عمومان ، كصوفية السوداف خصوصا ، 
كاقوا٥بم كالرد علي شبهاُتم معتمدان ُب اغلب صفحات الكتاب علي نقل اقواؿ العلماء دكف تعليق ، كىذا 

:  التأليف لو ىيئتاف : "االسلوب ُب التأليف معلـو مشهور ، قاؿ ٧بمد بن عمر بن سآب بازموؿ 
. اف تنشي انت ا٤بوضوع فستدؿ لو كتنقل كالـ العلماء فيو ٕبسب ما تراه اك ٙبيل اليو: االكٕب "

ان تقتصر في التأليف علي مجرد النقول ، فال تكون لك عبارة إنشاء انما لك اختيار وترتيب وتنظيم : الثانية 
ووضع عناوين دالة علي محتوي النقل ، بحسب الموضوع الذي تجمع فيو ، وفي ىذا النوع يكون اختيارك وترتيبك 

: رحمو اهلل في كتابو  (ىـ1332ت )ىو دليل عقلك واسلوبك وممن جري علي ىذا الطريق جمال الدين القاسمي 
. اىػ"((اصالح المساجد من البدع والعوائد)): ، وكتابو  ((قواعد التحديث))

كاستعنت ُب ٙبقيق االحاديث بتخريج ٦بدد العصر العالمة ٧بمد ناصر الدين االلبا٘ب ، كٓب 
اقتصر ُب بعض ا٤بواضع علي درجة ا٢بديث فقط ، كا٭با نقلت التخريج كامال ، الف كثّبان  من الصوفية 
اُتمونا بتضيعف االحاديث كما ُتوم انفسنا فاردت اال ادع ٦باال لضعاؼ النفوس كالعلم ، كحٍب ال 

. يلتبس االمر عليهم 
: خطتي في البحث 

اقتصرت ُب التنبيو علي عقائد الصوفية ا٤بتفق عليها بينهم ٧باكالن ُب ذلك االٯباز باقصي ما : اكالن 
. ٲبكن 

. اعتمدتي ُب ذكر االحاديث كاالثار علي ما صح فقط : ثانيان 
بينتي بعض القواعد االصولية كا٢بديثية الٍب ُب ذكرىا فائدة عظمي خاصة ٤بن ال ٯبد : ثالثان 
. ا٤براجع كالكتب 

: ًَشٛظ١  

الرد علي بعض الطرؽ كاف بسيطا ، كذلك بسبب صعوبة ا٢بصوؿ علي الكتب كالرسائل 
. الصوفية

: تٓبٝٗات 

كرد ُب الكتاب كُب أكثر من موضع ذكر بعض اْلحاديث أك اآلثار الٍب احتج ّٔا الصوفية ُب 
صحيح البخارم اك صحيح مسلم ، لكنها من قسم الضعيف ، كتضعيف العلماء الحاديث البخارم 

. كمسلم ليس باالمر ا١بديد 
كاعلم أف ىناؾ ( : "ضعيف البخارم كمسلم) ُب كتابو – حفظو اهلل –قاؿ الشيخ ٧بمد االمْب 

كما حصل إٝباعه على صحة كل حديثو ُب . أحاديثان ُب الصحيحْب ضعفها علماءه ٧بدثوف كثر
أٞبد بن حنبل كعلي : فممن انتقد بعض تلك اْلحاديث. الصحيحْب، ال قبل البخارم كمسلم كال بعدٮبا

                                                 

  .55منهج البحث العلمي ككتابتو ُب علـو الشريعة ص 
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كأبو حاًب كأبو  (ضعف حديثان عند مسلم)بن ا٤بديِب كٰبٓب بن معْب كأبو داكد السجستا٘ب كالبخارم نفسو 
زرعة الرازياف كأبو عيسى الَبمذم كالعقيلي كالنسائي كأبو علي النيسابورم كأبو بكر اإل٠باعيلي كأبو نعيم 

اْلصبها٘ب كأبو ا٢بسن الدارقطِب كابن مندة كالبيهقي كالعطار كالغسا٘ب ا١بيا٘ب كأبو الفضل ا٥بركم بن عمار 
فهل كل ىؤالء . الشهيد كابن ا١بوزم كابن حـز كابن عبد الرب كابن تيمية كابن القيم كاْللبا٘ب ككثّب غّبىم

. اىػ"!العلماء قد مبتدعة متبعْب غّب سبيل ا٤بؤمنْب؟
 لصحيح البخارم ، العقيليكما بٌْب الشيخ ٧بمد االمْب ُب ىذا الكتاب ضعف قصة تصحيح 

. كضعف قصة تصحيح ايب زرعة الرازم كاٞبد بن حنيل لصحيح مسلم 
كقد ضعف االلبا٘ب ٟبسة عشر حديثا ُب صحيح البخارم ، كما ضعف احاديث ُب صحيح 

. مسلم ، كفيما يلي سأذكر تضعيفو الحاديث البخارم 
سلسلة اؿ) "إف العبد ليتكلم بالكلمة ال يلقي ٥با باال يرفعو اهلل ّٔا درجات" :ضعف حديث  (ُ)

 .((463 / 3)الضعيفة 

 السلسلة الضعيفة  ")اللزاز: الظرب، كآخر يقاؿ لو: كاف لو فرس يقاؿ ٥با ":كضعف حديث  (ِ)
(9 / 236)). 

إف أمٍب يأتوف يـو القيامة غرا ٧بجلْب من آثار الوضوء، فمن استطاع "  :كضعف حديث  (ّ)
 .((104 / 3) السلسلة الضعيفة  )"منكم أف يطيل غرتو فليفعل 

السلسلة ")إذا أعتق الرجل أمتو، ٍب تزكجها ٗبهر جديد؛ كاف لو أجراف ":كضعف حديث  (ْ)
  .((375 / 7)الضعيفة  

 : (ا٤بزدلفة: يعِب)إف ىاتْب الصالتْب حولنا عن كقتهما ُب ىذا ا٤بكاف  ":كضعف حديث  (ٓ)
السلسلة ")ا٤بغرب كالعشاء، فال يقدـ الناس ٝبعا حٌب يعتموا، كصالة الفجر ىذه الساعة

  .((385 / 10)الضعيفة  

كال ترمى ىي بو، كال يرمى ]قضى ُب ابن ا٤بالعنة أف ال يدعى ْلب،  ":كضعف حديث  (ٔ)
، كمن ركاىا أك رمى كلدىا؛ فإنو ٯبلد ا٢بد، كقضى أف ال قوت ٥با كال سكُب؛ من  [كلدىا

 .((396 / 10)السلسلة الضعيفة  ")أجل أهنما يتفرقاف من غّب طالؽ، كال متوَب عنها

 .((750 / 10)السلسلة الضعيفة  ) "لتنبأف– ! كأبيك- نعم  ":كضعف حديث  (ٕ)

بينا أنا قائم، فإذا زمرة، حٌب إذا عرفتهم؛ خرج رجل من بيِب كبينهم  ":كضعف حديث  (ٖ)
إهنم ارتدكا بعدؾ : كما شأهنم؟ قاؿ: قلت! إٔب النار كاهلل: إٔب أين؟ قاؿ: فقلت. ىلم: فقاؿ

. ىلم: ٍب إذا زمرة، حٌب إذا عرفتهم؛ خرج رجل من بيُب كبينهم فقاؿ. على أدبارىم القهقرل
إهنم ارتدكا بعدؾ على أدبارىم : ما شأهنم؟ قاؿ: قلت! إٔب النار كاهلل: أين؟ قاؿ: قلت

 .((1031 / 14)السلسلة الضعيفة  ) "القهقرل؛ فال أراه ٱبلص منهم إال مثل ٮبل النعم

 / 14)السلسلة الضعيفة  ) "إذا كسد اْلمر إٔب غّب أىلو؛ فانتظر الساعة ":كضعف حديث  (ٗ)
1037)). 

 "، كإال؛ كرعنا [فاسقنا]إف كاف عندؾ ماء بات ىذه الليلة ُب شنة،  ":كضعف حديث  (َُ)
 .((1041 / 14)السلسلة الضعيفة  )
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ألست فيما : أف رجال من أىل ا١بنة استأذف ربو ُب الزرع؟ فقاؿ لو ":كضعف حديث  (ُُ)
قاؿ فبذر، فبادر الطرؼ نباتو كاستواؤه . بلى؛ كلكِب أحب أف أزرع: شئت؟ قاؿ

فقاؿ . فإنو ال يشبعك شيء! دكنك يا ابن آدـ: كاستحصاده، فكاف أمثاؿ ا١بباؿ، فيقوؿ اهلل
فضحك النيب صلى اهلل . ال ٘بده إال قرشيا أك أنصاريا؛ فإهنم أصحاب زرع! كاهلل: اْلعرايب

 .((1042 / 14)السلسلة الضعيفة  ) "عليو كسلم

 السلسلة )"ال عقوبة فوؽ عشر ضربات اال ُب حد من حدكد اهلل  ":كضعف حديث  (ُِ)
 ( .(1055 / 14)الضعيفة  

كمن كنت خصمو، ]ثالثة أنا خصمهم يـو القيامة، : قاؿ اهلل ":كضعف حديث  (ُّ)
رجل أعطى يب ٍب غدر، كرجل باع حرا فأكل ٜبنو، كرجل استأجر أجّبا، فاستوَب  : [خصمتو

 .((589 / 14)السلسلة الضعيفة  ) "أجره (كٓب يوفو: كُب ركاية)منو، كٓب يعط 
.  اخطأ ُب تضعيفو لبعض احاديث البخارم ا٤بذكورة اعاله – رٞبو اهلل –كااللبا٘ب 

 *******************

: شرع من قبلنا ليس شرعا لنا : المقدمة االولي 

قنا بًا٢بٍىقّْ  اٍلًكتىابى  إًلىٍيكى  كىأىنٍػزىٍلنىا}: قاؿ تعإب  ٍيوً  بػىٍْبى  ًلمىا ميصىدّْ ٍيًمننا اٍلًكتىابً  ًمنى  يىدى  فىاٍحكيمٍ  عىلىٍيوً  كىميهى
نػىهيمٍ   اللَّوي  شىاءى  كىلىوٍ  كىًمنػٍهىاجنا ًشٍرعىةن  ًمٍنكيمٍ  جىعىٍلنىا ًلكيلٍّل  ا٢بٍىقّْ  ًمنى  جىاءىؾى  عىمَّا أىٍىوىاءىىيمٍ  تػىتًَّبعٍ  كىالى  اللَّوي  أىنٍػزىؿى  ٗبىا بػىيػٍ
ليوىكيمٍ  كىلىًكنٍ  كىاًحدىةن  أيمَّةن  ١بىىعىلىكيمٍ  يعنا مىٍرًجعيكيمٍ  اللَّوً  ًإٔبى  ا٣بٍىيػٍرىاتً  فىاٍستىًبقيوا آتىاكيمٍ  مىا ُب  لًيىبػٍ  ٗبىا فػىيػينىبّْئيكيمٍ  ٝبًى
نػىهيمٍ  اٍحكيمٍ  كىأىفً ( 48 )ٚبىٍتىًلفيوفى  ًفيوً  كيٍنتيمٍ  ٍرىيمٍ  أىٍىوىاءىىيمٍ  تػىتًَّبعٍ  كىالى  اللَّوي  أىنٍػزىؿى  ٗبىا بػىيػٍ  بػىٍعضً  عىنٍ  يػىٍفًتنيوؾى  أىفٍ  كىاٍحذى
ًثّبنا كىًإفَّ  ذينيؤًًّمٍ  بًبػىٍعضً  ييًصيبػىهيمٍ  أىفٍ  اللَّوي  ييرًيدي  أى٭بَّىا فىاٍعلىمٍ  تػىوىلٍَّوا فىًإفٍ  إًلىٍيكى  اللَّوي  أىنٍػزىؿى  مىا  لىفىاًسقيوفى  النَّاسً  ًمنى  كى
[ 50 - 48: ا٤بائدة{ ]ييوًقنيوفى  لًقىٍوـو  حيٍكمنا اللَّوً  ًمنى  أىٍحسىني  كىمىنٍ  يػىبػٍغيوفى  ا١بٍىاًىًليَّةً  أىفىحيٍكمى ( 49)

: أعطيت ٟبسا ٓب يعطهن أحد قبلي: " عن جابر بن عبد اهلل، أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
نصرت بالرعب مسّبة شهر، كجعلت ٕب اْلرض مسجدا كطهورا، فأٲبا رجل من أمٍب أدركتو الصالة 
فليصل، كأحلت ٕب ا٤بغاٖب كٓب ٙبل ْلحد قبلي، كأعطيت الشفاعة، ككاف النيب يبعث إٔب قومو خاصة 

.  "كبعثت إٔب الناس عامة
 أعطيت: بست اْلنبياء على فضلت: " قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف ىريرة، أيب عن

 إٔب كأرسلت كمسجدا، طهورا اْلرض ٕب كجعلت الغنائم، ٕب كأحلت بالرعب، كنصرت الكلم، جوامع
 ."النبيوف يب كختم كافة، ا٣بلق

 من أصابو بكتاب كسلم عليو اهلل صلى النيب أتى ا٣بطاب، بن عمر أف اهلل، عبد بن جابر عن
                                                 

 ( .335ح )ركاه البخارم  

  .(523 ح )مسلم ركاه 
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 ابن يا فيها أمتهوكوف: »كقاؿ فغضب كسلم عليو اهلل صلى النيب على فقرأه الكتب، أىل بعض
 فتكذبوا ٕبق فيخربككم شيء عن تسألوىم ال نقية، بيضاء ّٔا جئتكم لقد بيده نفسي كالذم ا٣بطاب،

 .«يتبعِب أف إال كسعو ما حيا، كاف موسى أف لو بيده نفسي كالذم بو، فتصدقوا بباطل أك بو،
 :كقد استدؿ بعض اىل العلم بشبهات ظنوىا ادلة ، منها 

ًإنَّا أىنٍػزىٍلنىا التػٍَّورىاةى ًفيهىا ىيدنل كىنيوره ٰبىٍكيمي ًّٔىا النًَّبيُّوفى }: استدلوا بقولو تعإب  : الشبهة االولي
اءى فىالى ٚبىٍشىويا  الًَّذينى أىٍسلىميوا لًلًَّذينى ىىاديكا كىالرَّبَّانًيُّوفى كىاٍْلىٍحبىاري ٗبىا اٍستيٍحًفظيوا ًمٍن ًكتىاًب اللًَّو كىكىانيوا عىلىٍيًو شيهىدى

: ا٤بائدة] {النَّاسى كىاٍخشىٍوًف كىالى تىٍشتػىريكا بً يىاٌب ٜبىىننا قىًليالن كىمىٍن ٓبىٍ ٰبىٍكيٍم ٗبىا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكىاًفريكفى 
اىيمي اقٍػتىًدهٍ }:  ، كقاؿ تعإب [44 كىمىٍن }:  ، كبقولو تعإب [90: اْلنعاـ] {أيكلىًئكى الًَّذينى ىىدىل اللَّوي فىًبهيدى

نٍػيىا كىًإنَّوي ُب اآٍلًخرىًة لىًمنى الصَّا٢بًًْبى  نىاهي ُب الدُّ  {يػىٍرغىبي عىٍن ًملًَّة ًإبٍػرىاًىيمى ًإالَّ مىٍن سىًفوى نػىٍفسىوي كىلىقىًد اٍصطىفىيػٍ
ًنيفنا كىمىا كىافى ًمنى اٍلميٍشرًًكْبى }:  ، كبقولو تعإب [130: البقرة] آؿ ] {قيٍل صىدىؽى اللَّوي فىاتًَّبعيوا ًملَّةى ًإبٍػرىاًىيمى حى

كىمىٍن أىٍحسىني ًديننا ٩بٍَّن أىٍسلىمى كىٍجهىوي لًلًَّو كىىيوى ٧بيًٍسنه كىاتػَّبىعى ًملَّةى ًإبٍػرىاًىيمى }: ، كبقولو تعإب [ 95: عمراف
ًليالن  ًنيفنا كىاٚبَّىذى اللَّوي ًإبٍػرىاًىيمى خى نىا إًلىٍيكى أىًف اتًَّبٍع ًملَّةى ًإبٍػرىاًىيمى }: ، كبقولو تعإب [ 125: النساء] {حى يػٍ ٍبيَّ أىٍكحى
ًنيفنا كىمىا كىافى ًمنى اٍلميٍشرًًكْبى  يًن مىا كىصَّى بًًو }: ، كبقولو تعإب [ 123: النحل] {حى شىرىعى لىكيٍم ًمنى الدّْ

بػيرى عىلىى  ينى كىالى تػىتػىفىرَّقيوا ًفيًو كى نىا بًًو ًإبٍػرىاًىيمى كىميوسىى كىًعيسىى أىٍف أىًقيميوا الدّْ نىا إًلىٍيكى كىمىا كىصَّيػٍ يػٍ نيوحنا كىالًَّذم أىٍكحى
[ 13: الشورل] {اٍلميٍشرًًكْبى مىا تىٍدعيوىيٍم إًلىٍيًو اللَّوي ٯبىٍتىيب إًلىٍيًو مىٍن يىشىاءي كىيػىٍهًدم إًلىٍيًو مىٍن ييًنيبي 

 :ا١بواب 
من نظر ُب سياؽ اآليات كجد اهنا تتحدث عن اإلسالـ ، كاإلسالـ ليس ىو شريعة خاصة بنبينا 

عليو الصالة كالسالـ ، كا٭با ا٤براد بو التسيلم ، فاهلل عز كجل ٤با انزؿ التوراة كاف التسليم ٤با جاء فيها 
 سىًفوى  مىنٍ  ًإالَّ  ًإبٍػرىاًىيمى  ًملَّةً  عىنٍ  يػىٍرغىبي  كىمىنٍ }اسالما ، ككذلك ا٢باؿ ُب ٝبيع كتب ا٤برسلْب ، قاؿ تعإب 

نىاهي  كىلىقىدً  نػىٍفسىوي  نٍػيىا ُب  اٍصطىفىيػٍ  أىٍسلىٍمتي  قىاؿى  أىٍسًلمٍ  رىبُّوي  لىوي  قىاؿى  ًإذٍ ( 130 )الصَّا٢بًًْبى  لىًمنى  اآٍلًخرىةً  ُب  كىًإنَّوي  الدُّ
ينى  لىكيمي  اٍصطىفىى اللَّوى  ًإفَّ  بىًِبَّ  يىا كىيػىٍعقيوبي  بىًنيوً  ًإبٍػرىاًىيمي  ًّٔىا كىكىصَّى( 131 )اٍلعىالىًمْبى  ًلرىبّْ   ًإالَّ  ٛبىيوتينَّ  فىالى  الدّْ
اءى  كيٍنتيمٍ  أىـٍ ( 132 )ميٍسًلميوفى  كىأىنٍػتيمٍ   بػىٍعًدم ًمنٍ  تػىٍعبيديكفى  مىا لًبىًنيوً  قىاؿى  ًإذٍ  اٍلمىٍوتي  يػىٍعقيوبى  حىضىرى  ًإذٍ  شيهىدى
ا ًإ٥بىنا كىًإٍسحىاؽى  كىًإ٠ٍبىاًعيلى  ًإبٍػرىاًىيمى  آبىاًئكى  كىإًلىوى  ًإ٥بىىكى  نػىٍعبيدي  قىاليوا  - 130: البقرة{ ]ميٍسًلميوفى  لىوي  كى٫بىٍني  كىاًحدن
  .[72: يونس{ ]اٍلميٍسًلًمْبى  ًمنى  أىكيوفى  أىفٍ  كىأيًمٍرتي }:  ، كقاؿ تعإب علي لساف نوح [133

 .كقاؿ بعض اىل العلم اف ا٤براد ّٔا التوحيد كقو٥بم تسنده ادلة ايضا ، ال يسع ا٤بقاـ لذكرىا 
 شيء فيو عليو ينزؿ ٓب فيما الكتاب أىل موافقة ٰبب كاف: الشبهة الثانية 

                                                 

 ٚبريج ُب الغليل إركاء ، (63 / 1 )ا٤بصابيح مشكاة، كحسنو االلبا٘ب ُب  (449) ، كالدارمي (15156 )سندُب آب أٞبدركاه  
  .(34 / 6 )السبيل منار أحاديث
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فعل ماضي ، يدؿ داللة صرٰبة اف ىذا الفعل من االمور ا٤بتقدمة ، ٍب امر رسوؿ اهلل  (كاف)
 .صلي اهلل عليو كسلم ٗبخالفتهم ، كقد بلغت االدلة الٍب تأمر ٗبخالفة اىل الكتاب ثالثْب دليال 

 فيو نص ْلنو عليهم ا٢بجج أقول من ا٢بديث كىذا ٧بمد أبو قاؿ- : " رٞبو اهلل –حـز  ابن ؿقا
 أنو فصح شيء فيو عليو ينزؿ ٓب فيما الكتاب أىل موافقة ٰبب كاف إ٭با كسلم عليو اهلل صلى أنو على
 ما غّب كىذا بو أمر كال عنو ينو ٓب ٩با كتركو فعلو لو ا٤بباح ُب ذلك يفعل كاف إ٭با كسلم عليو اهلل صلى
 كفرؽ ا٤بباح الزم كأما ّٔا نؤمر حٌب سقوطها كُب عنها ننو ٓب ما شرائعهم كجوب ُب كالمنا كإ٭با فيو ٫بن

 .اىػ"ىذا كتركو فعلو اآلف حٌب مباح ذلك فكل كسدلو الشعر
قضي رسوؿ  اهلل ُب قصة الربيع بالقصاص ُب السن ، كقالوا حكم فيها ٕبكم  :الشبهة الثالثة 

نىا عىلىٍيًهٍم ًفيهىا أىفَّ النػٍَّفسى بًالنػٍَّفًس كىاٍلعىٍْبى بًاٍلعىٍْبً كىاٍْلىٍنفى بًاٍْلىٍنًف كىاٍْليذيفى بًاٍْليذيًف كىالسّْنَّ بًالسّْنّْ }التوراة  تىبػٍ كىكى
 {كىا١بٍيريكحى ًقصىاصه فىمىٍن تىصىدَّؽى بًًو فػىهيوى كىفَّارىةه لىوي كىمىٍن ٓبىٍ ٰبىٍكيٍم ٗبىا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى 

[ 45: ا٤بائدة]
:  ا١بواب 

فىمىًن اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم فىاٍعتىديكا }: قولكم حكم فيها ٕبكم التوارة قوؿ باطل ، كدليلنا قولو تعإب 
[ . 194: البقرة] {عىلىٍيًو ٗبًٍثًل مىا اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم كىاتػَّقيوا اللَّوى كىاٍعلىميوا أىفَّ اللَّوى مىعى اٍلميتًَّقْبى 

 عبد اهلل بن عمر رضي اهلل من حديث ()استدلوا ٗبا ركاه البخارم ُب صحيحو  : الرابعة الشبهة
عنهما، أف اليهود جاءكا إٔب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فذكركا لو أف رجال منهم كامرأة زنيا، فقاؿ ٥بم رسوؿ اهلل 

: نفضحهم كٯبلدكف، فقاؿ عبد اهلل بن سالـ: فقالوا. « ما ٘بدكف ُب التوراة ُب شأف الرجم»: صلى اهلل عليو كسلم
كذبتم إف فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشركىا، فوضع أحدىم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها كما بعدىا، فقاؿ لو عبد 

صدؽ يا ٧بمد، فيها آية الرجم، فأمر ّٔما رسوؿ اهلل : ارفع يدؾ، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: اهلل بن سالـ
. "فرأيت الرجل ٯبنأ على ا٤برأة يقيها ا٢بجارة : صلى اهلل عليو كسلم فرٝبا، قاؿ عبد اهلل

: ا١بواب 
، كٓب يأمر عليو افضل الصالة  ّٔا رسوؿ اهلل صلي عليو كسلم ؿالرجم ثابت ُب الشريعة الٍب ارس

 .كالسالـ باحضار التوراة لتبيْب كذب اليهود كفضحهم 
 لعلها أدرم ال أقو٥با، أف ٕب قدر قد مقالة لكم قائل فإ٘ب: "عنو اهلل رضي ا٣بطاب بن عمر قاؿ

 فال يعقلها ال أف خشي كمن راحلتو، بو انتهت حيث ّٔا فليحدث ككعاىا عقلها فمن أجلي، يدم بْب
 فكاف الكتاب، عليو كأنزؿ با٢بق، كسلم عليو اهلل صلى ٧بمدا بعث اهلل إف: علي يكذب أف ْلحد أحل
 بعده، كرٝبنا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رجم ككعيناىا، كعقلناىا فقرأناىا الرجم، آية اهلل أنزؿ ٩با

                                                 

  .(179 / 5 )اْلحكاـ أصوؿ ُب اإلحكاـ 
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 فريضة بَبؾ فيضلوا اهلل، كتاب ُب الرجم آية ٪بد ما كاهلل: قائل يقوؿ أف زماف بالناس طاؿ إف فأخشى
 أك البينة، قامت إذا كالنساء، الرجاؿ من أحصن إذا زٗب من على حق اهلل كتاب ُب كالرجم اهلل، أنز٥با
. "االعَباؼ أك ا٢ببل كاف

 اهلل، رسوؿ يا: فقاؿ أعرايب، جاء: قاال عنهما، اهلل رضي ا١بهِب خالد بن كزيد ىريرة، أيب عن
 كاف ابِب إف: اْلعرايب فقاؿ اهلل، بكتاب بيننا اقض صدؽ،: فقاؿ خصمو فقاـ اهلل، بكتاب بيننا اقض
 ٍب ككليدة، الغنم من ٗبائة منو ابِب ففديت الرجم، ابنك على: ٕب فقالوا بامرأتو، فزٗب ىذا، على عسيفا
: كسلم عليو اهلل صلى النيب فقاؿ عاـ، كتغريب مائة، جلد ابنك على إ٭با: فقالوا العلم، أىل سألت

 كأما عاـ، كتغريب مائة، جلد ابنك كعلى عليك، فرد كالغنم الوليدة أما اهلل، بكتاب بينكما ْلقضْب»
. "فرٝبها أنيس عليها فغدا ، «فارٝبها ىذا، امرأة على فاغد لرجل أنيس يا أنت

 قد عِب، خذكا عِب، خذكا»: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ الصامت، بن عبادة عن
. «كالرجم مائة، جلد بالثيب كالثيب سنة، كنفي مائة جلد بالبكر البكر سبيال، ٥بن اهلل جعل

استدؿ الرسوؿ ص علي قضاء الصالة ا٤بنسية عند ذكرىا بقولو   :قالوا: الخامسة ةالشبو
ةى ًلذًٍكرًم}تعإب  مع اف االية نزلت ُب  [14: طو] {ًإنًَِّب أىنىا اللَّوي الى إًلىوى ًإالَّ أىنىا فىاٍعبيٍد٘ب كىأىًقًم الصَّالى
. موسي

 :ا١بواب 
 ، كال يلـز من [4 ،3: النجم{ ]ييوحىى كىٍحيه  ًإالَّ  ىيوى  ًإفٍ ( 3 )ا٥ٍبىوىل عىنً  يػىٍنًطقي  كىمىا}: قاؿ تعإب 

موافقة بعض احكاـ شريعة رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم لبضع احكاـ شرائع من سبقو من الرسل اف 
  .تكوف تلك الشرائع ملزمة لنا 

 التقليد : الثانيةالمقدمة 

: تعريفو 
 ًعٍلمه  بًوً  لىكى  لىٍيسى  مىا تػىٍقفي  كىالى }: دلت االدلة الصحيحة الصرٰبة علي ٙبرٙب التقليد ، قاؿ تعإب 

   .[36: اإلسراء{ ]مىٍسئيوالن  عىٍنوي  كىافى  أيكلىًئكى  كيلُّ  كىاٍلفيؤىادى  كىاٍلبىصىرى  السٍَّمعى  ًإفَّ 
. كا٤بقلد يقفو ما ليس لو بو علم 

  .[44: ا٤بائدة{ ]اٍلكىاًفريكفى  ىيمي  فىأيكلىًئكى  اللَّوي  أىنٍػزىؿى  ٗبىا ٰبىٍكيمٍ  ٓبىٍ  كىمىنٍ }: كقاؿ تعإب 
كا٤بقلد يعلم ، اف اهلل ٓب يكتب العصمة المامو ، كبالتإب يعلم اف امامو البد اف يكوف قد احل 

                                                 

 .( 6830 ح) البخارم ركاه 

 .( 2695 ح) البخارم ركاه 

 .( 1690 ح) مسلم ركاه 
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. حاكم بغّب ما انزؿ اهلل - ام ا٤بقلد - ا٢براـ اك حـر ا٢بالؿ ، كمع ذلك يتبعو ُب كل ما يقوؿ ، فهو 
  .[1: ا٢بجرات{ ]كىرىسيولًوً  اللَّوً  يىدىمً  بػىٍْبى  تػيقىدّْميوا الى  آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا يىا}: قاؿ تعإب 

. كقوؿ رسولو صلي اهلل عليو كسلم ، كا٤بقلد يقدـ قوؿ امامو علي قوؿ اهلل تعإب 
{ تىذىكَّريكفى  مىا قىًليالن  أىٍكلًيىاءى  ديكنًوً  ًمنٍ  تػىتًَّبعيوا كىالى  رىبّْكيمٍ  ًمنٍ  إًلىٍيكيمٍ  أيٍنزًؿى  مىا اتًَّبعيوا}: كقاؿ تعإب 

  .[3: اْلعراؼ]
فامر اهلل باتباع ما انزؿ ، كهني عما سواه ، كا٤بقلد ال يعلم ا٤بنزؿ حٍب يتبعو ، بل كينسب ما ليس 

. إب الدين - قوؿ امامو الذم خالف الدليل - من الدين 
  .[10: الشورل{ ]اللَّوً  ًإٔبى  فىحيٍكميوي  شىٍيءو  ًمنٍ  ًفيوً  اٍختػىلىٍفتيمٍ  كىمىا}: قاؿ تعإب 

. كا٤بقلد يرد النزاع إب قوؿ امامو ، ال إب اهلل 
يػٍري اٍلفىاًصًلْبى }: كقاؿ تعإب  :  ، كقاؿ تعإب [57: اْلنعاـ] {ًإًف ا٢بٍيٍكمي ًإالَّ لًلًَّو يػىقيصُّ ا٢بٍىقَّ كىىيوى خى

نػىهيٍم ٗبىا أىنٍػزىؿى }:  ، كقاؿ تعإب [40: يوسف] {ًإًف ا٢بٍيٍكمي ًإالَّ لًلًَّو أىمىرى أىالَّ تػىٍعبيديكا ًإالَّ ًإيَّاهي } كىأىًف اٍحكيٍم بػىيػٍ
ٍرىيٍم أىٍف يػىٍفًتنيوؾى عىٍن بػىٍعًض مىا أىنٍػزىؿى اللَّوي إًلىٍيكى فىًإٍف تػىوىلٍَّوا فىاٍعلىٍم أى٭بَّىا ييرًيدي اللَّوي أىٍف  اللَّوي كىالى تػىتًَّبٍع أىٍىوىاءىىيٍم كىاٍحذى

ًثّبنا ًمنى النَّاًس لىفىاًسقيوفى  أىفىحيٍكمى ا١بٍىاًىًليًَّة يػىبػٍغيوفى كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اللًَّو  (49)ييًصيبػىهيٍم بًبػىٍعًض ذينيؤًًٍّم كىًإفَّ كى
 {كىاللَّوي ٰبىٍكيمي الى ميعىقّْبى ٢ًبيٍكًمًو }:  ، كقاؿ تعإب [50، 49: ا٤بائدة]{  (50)حيٍكمنا لًقىٍوـو ييوًقنيوفى 

 ، كقاؿ [10: الشورل] {كىمىا اٍختػىلىٍفتيٍم ًفيًو ًمٍن شىٍيءو فىحيٍكميوي ًإٔبى اللًَّو }:  ، كقاؿ تعإب [41: الرعد]
نىةه أىٍك ييًصيبػىهيٍم عىذىابه أىلًيمه }: تعإب  ًر الًَّذينى ٱبيىالًفيوفى عىٍن أىٍمرًًه أىٍف تيًصيبػىهيٍم ًفتػٍ  ، [63: النور] {فػىٍليىٍحذى

ديكا ُب أىنٍػفيًسًهٍم حىرىجنا ٩بَّا }: كقاؿ تعإب  نػىهيٍم ٍبيَّ الى ٯبًى فىالى كىرىبّْكى الى يػيٍؤًمنيوفى حىٌبَّ ٰبيىكّْميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ
ًم اللًَّو }:  ، كقاؿ تعإب [65: النساء] {قىضىٍيتى كىييسىلّْميوا تىٍسًليمنا يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ال تػيقىدّْميوا بػىٍْبى يىدى

يعه عىًليمه  قيٍل أىًطيعيوا اللَّوى كىالرَّسيوؿى فىًإٍف }:  ، كقاؿ تعإب [1: ا٢بجرات] {كىرىسيولًًو كىاتػَّقيوا اللَّوى ًإفَّ اللَّوى ٠بًى
بُّ اٍلكىاًفرًينى  كىأىٍرسىٍلنىاؾى لًلنَّاًس رىسيوالن كىكىفىى } :  ، كقاؿ تعإب [32: آؿ عمراف] {تػىوىلٍَّوا فىًإفَّ اللَّوى ال ٰبًي

 ، [80: النساء] {بًاللًَّو شىًهيدان، مىٍن ييًطًع الرَّسيوؿى فػىقىٍد أىطىاعى اللَّوى كىمىٍن تػىوىٔبَّ فىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى عىلىٍيًهٍم حىًفيظان 
كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو كىال ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضىى اللَّوي كىرىسيوليوي أىٍمران أىٍف يىكيوفى ٥بىيمي ا٣ٍبًيػىرىةي ًمٍن أىٍمرًًىٍم كىمىٍن }: كقاؿ تعإب 

يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا } :  ، كقاؿ تعإب [36: اْلحزاب] {يػىٍعًص اللَّوى كىرىسيولىوي فػىقىٍد ضىلَّ ضىالالن ميًبينان 
ٍرًء كىقػىٍلًبًو كىأىنَّوي إًلىٍيًو ٙبيٍشىريكفى   {اٍستىًجيبيوا لًلًَّو كىلًلرَّسيوًؿ ًإذىا دىعىاكيٍم ًلمىا ٰبيًٍييكيٍم كىاٍعلىميوا أىفَّ اللَّوى ٰبىيوؿي بػىٍْبى اٍلمى

اًلًدينى }:  ، كقاؿ تعإب [24: اْلنفاؿ] كىمىٍن ييًطًع اللَّوى كىرىسيولىوي ييٍدًخٍلوي جىنَّاتو ٘بىٍرًم ًمٍن ٙبىًٍتهىا اٍْلىنٍػهىاري خى
ًفيهىا كىذىًلكى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي، كىمىٍن يػىٍعًص اللَّوى كىرىسيولىوي كىيػىتػىعىدَّ حيديكدىهي ييٍدًخٍلوي نىاران خىاًلدان ًفيهىا كىلىوي عىذىابه 

أىٓبىٍ تػىرى ًإٔبى الًَّذينى يػىٍزعيميوفى أىنػَّهيٍم آمىنيوا ٗبىا أيٍنزًؿى إًلىٍيكى كىمىا }:  ، كقاؿ تعإب [14 - 13النساء ] {ميًهْبه 
أيٍنزًؿى ًمٍن قػىٍبًلكى ييرًيديكفى أىٍف يػىتىحىاكىميوا ًإٔبى الطَّاغيوًت كىقىٍد أيًمريكا أىٍف يىٍكفيريكا بًًو كىييرًيدي الشٍَّيطىافي أىٍف ييًضلَّهيٍم 
 {ضىالالن بىًعيدان، كىًإذىا ًقيلى ٥بىيٍم تػىعىالىٍوا ًإٔبى مىا أىنٍػزىؿى اللَّوي كىًإٔبى الرَّسيوًؿ رىأىٍيتى اٍلمينىاًفًقْبى يىصيدُّكفى عىٍنكى صيديكدان 
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نػىهيٍم }:  ، كقاؿ تعإب [61 - 60: النساء] ًإ٭بَّىا كىافى قػىٍوؿى اٍلميٍؤًمًنْبى ًإذىا ديعيوا ًإٔبى اللًَّو كىرىسيولًًو لًيىٍحكيمى بػىيػٍ
ٍعنىا كىأىطىٍعنىا كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى  ى }:  ، كقاؿ تعإب [52: النور] {أىٍف يػىقيوليوا ٠بًى كىأىنٍػزىٍلنىا إًلىٍيكى الذٍّْكرى لًتيبػىْبّْ

[  44: النحل] {لًلنَّاًس مىا نػيزّْؿى إًلىٍيًهٍم كىلىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّريكفى 
: فقاؿ. ذىب من صليب عنقي كُب كسلم عليو اهلل صلى النيب أتيت: قاؿ حاًب، بن عدم عن

 دكف من أربابا كرىباهنم أحبارىم اٚبذكا: }براءة سورة ُب يقرأ ك٠بعتو ، «الوثن ىذا عنك اطرح عدم يا»
 استحلوه، شيئا ٥بم أحلوا إذا كانوا كلكنهم يعبدكهنم، يكونوا ٓب إهنم أما: »قاؿ ،[ 31: التوبة{ ]اهلل
 .«حرموه شيئا عليهم حرموا كإذا

ىل ا٤بسألة الٍب تقوؿ ّٔا موافقة للشرع ، اـ ٨بالفة لو ، اـ انك ال : نسأؿ ا٤بقلد فنقوؿ لو ك
تدرم؟ 

ال : كال سبيل لو إب ا٢بكم عليها باهنا موافقة للشرع  ، اك ٨بالفة لو ، فلم يبق لو اال اف يقوؿ 
. ادرم ، كيعَبؼ انو حكم بالرأم ، ككقع فيما حـر عليو 

٠بعت النيب صلى اهلل عليو كسلم : حج علينا عبد اهلل بن عمرك فسمعتو يقوؿ: عن عركة، قاؿ
إف اهلل ال ينزع العلم بعد أف أعطاكموه انتزاعا، كلكن ينتزعو منهم مع قبض العلماء بعلمهم، »: يقوؿ

  .«فيبقى ناس جهاؿ، يستفتوف فيفتوف برأيهم، فيضلوف كيضلوف
 أصحابو فسأؿ احتلم ٍب رأسو، ُب فشجو حجر منا رجال فأصاب سفر ُب خرجنا: قاؿ جابر عن

 فمات، فاغتسل ا٤باء على تقدر كأنت رخصة لك ٪بد ما: فقالوا التيمم؟ ُب رخصة ٕب ٘بدكف ىل: فقاؿ
 يعلموا ٓب إذ سألوا أال اهلل قتلهم قتلوه: »فقاؿ بذلك أخرب كسلم عليو اهلل صلى النيب على قدمنا فلما
 جرحو على - موسى شك »يعصب «أك - كيعصر يتيمم أف يكفيو كاف إ٭با السؤاؿ، العي شفاء فإ٭با

  .«جسده سائر كيغسل عليها ٲبسح ٍب خرقة،
 التقليد باالجتهاد ، فاستدلوا مع اهنم إثبات أرادكاكقد كقع بعض الناس ُب تناقض عظيم ، حيث 

 .٤بعا٘ب الفاظ الكتاب السنة  عدـ فهمهمادعوا 
من اراد اف يتوسع ُب ا٤بسألة فعليو بكتاب الدين ا٣بالص للقنوجي ، كإعالـ ا٤بوقعْب عن رب 

 . للشوكا٘ب ، كاضواء البياف للشنقيطيكالتقليد االجتهاد أدلة ُب ا٤بفيد القوؿالعا٤بْب البن القيم ، ك
 القياس : الثالثة المقدمة 

. ا٢باؽ اصل بفرع لعلة جامعة : القياس عند من يقوؿ بو ىو 
 {كىقىٍد فىصَّلى لىكيٍم مىا حىرَّـى عىلىٍيكيٍم }: كا٢بق اف القياس باطل ، دؿ علي ذلك قولو تعإب 

                                                 

  .(1/19 )كا٢براـ ا٢بالؿ أحاديث ٚبريج ُب ا٤براـ غاية، كحسنو االلبا٘ب ُب  (3095ح) ُب سننو الَبمذم ركاه  
  .(7307ح) ركاه البخارم 
". حسن لغّبه  : "(1/165)قاؿ االلبا٘ب ُب مشكاة ا٤بصابيح ك،  (336ح) ركاه ابو داكد 
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  .[119: اْلنعاـ]
:  فما ٓب يفصل لنا ٙبرٲبو فهو حالؿ ، كا٢بالؿ مراتب 

كاجب ، كمندكب ، كمباح ، كمكركه  
كقد اخربنا النيب صلي اهلل عليو كسلم انو ٓب يَبؾ شئيا يقربنا من ا١بنة كيباعدنا من النار اال 

كاخربنا بو ، كفعل الواجب كا٤بندكب ، كترؾ ا٤بكركه ، امور تقربنا من ا١بنة كتباعدنا من النار ، فلم يبق 
. اال ا٤بباح ، كال ٰبل الحد اف يوجب ا٤بباح اك اف ٰبرمو 

يىاننا ًلكيلّْ شىٍيءو كىىيدنل كىرىٍٞبىةن كىبيٍشرىل لًٍلميٍسًلًمْبى }: كقاؿ تعإب  : النحل] {كىنػىزٍَّلنىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى تًبػٍ
89 .]

. ككل من الفاظ العمـو 
ـى  لىكيمي  كىرىًضيتي  نًٍعمىًٍب  عىلىٍيكيمٍ  كىأىٍٛبىٍمتي  ًدينىكيمٍ  لىكيمٍ  أىٍكمىٍلتي  اٍليػىٍوـى }: كقاؿ تعإب  ٍسالى { ًديننا اإٍلً

 .[3: ا٤بائدة]
نقوؿ للذم يقيس ، قبل اف تتكلم ُب ا٤بسألة بقياسك ، ىل كاف الدين مكتمال اـ انو ٰبتاج إب ك
. تشريعك؟

. كىل كانت االمة ُب ضالؿ حٍب اتيت انت ؟
دعو٘ب ما تركتكم، إ٭با ىلك من كاف »:  عن أيب ىريرة، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، قاؿ

قبلكم بسؤا٥بم كاختالفهم على أنبيائهم، فإذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه، كإذا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما 
 7288البخارم « استطعتم

فبعث اهلل تعأب « كاف أىل ا١باىلية يأكلوف أشياء كيَبكوف أشياء تقذرا،»: عن ابن عباس، قاؿ
نبيو، صلى اهلل عليو كسلم كأنزؿ كتابو، كأحل حاللو، كحـر حرامو، فما أحل فهو حالؿ، كما حـر فهو 

ركاه ابو داكد " إٔب آخر اآلية {قل ال أجد فيما أكحي إٕب ٧برما}كتال " حراـ، كما سكت عنو فهو عفو 
،   (3800ح)

ما أحل اهلل ُب كتابو فهو حالؿ كما : " قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: عن أيب الدرداء قاؿ
حـر فهو حراـ كما سكت عنو فهو عفو، 

( ". 2255ح)ركاه الدارقطِب  *" (كما كاف ربك نسيا)* فاقبلوا من اهلل عافيتو 
. كىل القياس اال ا٢باؽ ا٤بسكوت عنو بغّب ما سكت عنو 

. كمن النصوص السابقة نعلم اف كل مسالة ُب الدين منصوص عليها 
. ىل قياسكم ُب قضية معينة كحي اـ رأم؟: كنسأ٥بم فنقوؿ ٥بم 

. كحي كفركا ، الف الوحي انقطع بوفاة رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم : اف قالوا 
. رأم ، ذكرنا ٥بم االدلة احملرمة للعمل بالرأم ، كحديث صاحب الشجة : كاف قالوا 
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استدؿ مثبٍب القياس بشبهات ظنوىا ادلة ، منها ايات كاحاديث فيها ضرب امثلة ، كىذا كقد 
االستدالؿ ُب غاية الضعف ، الف كالـ اهلل ككالـ رسولو صلي اهلل عليو كسلم نصوص ، كالقياس 

، فهل يقوؿ عاقل اف اهلل - كقد بينا اف كل مسائل الدين منصوصة - باعَبافهم يكوف عند عدـ الدليل 
ٕبث ُب القراف فلم ٯبد ا٢بكم ٍب ٕبث ُب السنة فلم ٯبد فقاس ، ككالـ الرسوؿ صلي اهلل عليو كسلم 

،  [4، 3: النجم]{ ًإٍف ىيوى ًإالَّ كىٍحيه ييوحىى  (3)كىمىا يػىٍنًطقي عىًن ا٥ٍبىوىل }: كحي من اهلل ، قاؿ تعإب 
، كٓب  [105: النساء] {ًإنَّا أىنٍػزىٍلنىا إًلىٍيكى اٍلًكتىابى بًا٢بٍىقّْ لًتىٍحكيمى بػىٍْبى النَّاًس ٗبىا أىرىاؾى اللَّوي }: كقاؿ تعإب 

ا بىصىائًري ًمٍن رىبّْكيٍم كىىيدنل كىرىٍٞبىةه }: يقل لو ٗبا رأيت ، كقاؿ تعإب  قيٍل ًإ٭بَّىا أىتًَّبعي مىا ييوحىى ًإٕبىَّ ًمٍن رىيبّْ ىىذى
كىًإذىا تػيتػٍلىى عىلىٍيًهٍم آيىاتػينىا بػىيػّْنىاتو قىاؿى }: ، كا٭با اداة حصر ، كقاؿ تعإب  [203: اْلعراؼ] {لًقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى 

لىوي ًمٍن تًٍلقىاًء نػىٍفًسي ًإٍف أىتًَّبعي  ٍلوي قيٍل مىا يىكيوفي ٕب أىٍف أيبىدّْ ا أىٍك بىدّْ الًَّذينى الى يػىٍرجيوفى لًقىاءىنىا اٍئًت بًقيٍرآفو غىٍّبً ىىذى
قيٍل ًإٍف }: ، كقاؿ تعإب  [15: يونس] {ًإالَّ مىا ييوحىى ًإٕبىَّ ًإ٘بّْ أىخىاؼي ًإٍف عىصىٍيتي رىيبّْ عىذىابى يػىٍوـو عىًظيمو 

يعه قىرًيبه  ، كقاؿ  [50: سبأ] {ضىلىٍلتي فىًإ٭بَّىا أىًضلُّ عىلىى نػىٍفًسي كىًإًف اٍىتىدىٍيتي فىًبمىا ييوًحي ًإٕبىَّ رىيبّْ ًإنَّوي ٠بًى
قيٍل مىا كيٍنتي ًبٍدعنا ًمنى الرُّسيًل كىمىا أىٍدرًم مىا يػيٍفعىلي يب كىالى ًبكيٍم ًإٍف أىتًَّبعي ًإالَّ مىا ييوحىى ًإٕبىَّ كىمىا أىنىا  }: تعإب 

. ، كاالستثناء يفيد ا٢بصر  [9: اْلحقاؼ] {ًإالَّ نىًذيره ميًبْبه 
 {كىمىا أىنىا ًإالَّ نىًذيره ميًبْبه }: لقد حصر اهلل كظيفة الرسوؿ ُب ابالغ الوحي فقط ، قاؿ تعإب 

غي كىاللَّوي بىًصّبه بًاٍلًعبىادً }، كقاؿ تعإب  [9: اْلحقاؼ] ، كقاؿ تعإب  [20: آؿ عمراف]{ فىًإ٭بَّىا عىلىٍيكى اٍلبىالى
غي }:  غي اٍلميًبْبي }،  [99: ا٤بائدة] {مىا عىلىى الرَّسيوًؿ ًإالَّ اٍلبىالى [ 35: النحل]{ فػىهىٍل عىلىى الرُّسيًل ًإالَّ اٍلبىالى
قيٍل أىًطيعيوا اللَّوى كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى فىًإٍف تػىوىلٍَّوا فىًإ٭بَّىا عىلىٍيًو مىا ٞبيّْلى كىعىلىٍيكيٍم مىا ٞبيٍّْلتيٍم كىًإٍف تيًطيعيوهي تػىٍهتىديكا كىمىا }، 

غي اٍلميًبْبي  [ . 54: النور] {عىلىى الرَّسيوًؿ ًإالَّ اٍلبىالى
العقائد : ال اعلم خالفا ُب بطالف القياس ُب العقائد ، كىذا التفريق ال دليل عليو ، فاف قالوا 

. معرفة اذف اهلل بعفل الشئ اك بعدـ فعلو امر غييب : امور غيبية ، قلنا 
 المجاز : الرابعةالمقدمة 

وأوضح دليل على منعو في القرآن إجماع القائلين : "قاؿ العالمة ٧بمد االمْب الشنقيطي 
رأيت : ، فتقوؿ ٤بن قاؿبالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيو، ويكون نافيو صادقا في نفس األمر

فيلزم على القول بأن في القرآن مجازا أن في أسدا يرمي، ليس ىو بأسد، كإ٭با ىو رجل شجاع، 
. القرآن ما يجوز نفيو

، كىذا اللزـك اليقيِب الواقع بْب القوؿ بآّاز ُب وال شك أنو ال يجوز نفي شيء من القرآن
القرآف كبْب جواز نفي بعض القرآف قد شوىدت ُب ا٣بارج صحتو، كأنو كاف ذريعة إٔب نفي كثّب من 
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. اىػ"صفات الكماؿ كا١بالؿ الثابتة هلل ُب القرآف العظيم
 .؛ ْلنو بلساف عريب مبْبكل ما جاز في اللغة العربية جاز في القرآن: فإن قيل: "كقاؿ 

أف ىذه كلية ال تصدؽ إال جزئية، كقد أٝبع النظار على أف ا٤بسوَّرة تكذب لكذب : فا١بواب
آّاز : كإيضاح ىذا على طريق ا٤بناظرة أف القائل بو يقوؿ. سورىا، كما تكذب ا٤بوجهة لكذب جهتها

آّاز : جائز ُب اللغة العربية ككل ما جاز ُب اللغة العربية فهو جائز ُب القرآف، ينتج من الشكل اْلكؿ
 .جائز ُب القرآف
آّاز : سلمنا ا٤بقدمة الصغرل تسليمنا جدليَّا؛ ْلف الكالـ على فرض صدقها، كىي قولنا: فنقوؿ

ككل جائز ُب اللغة العربية جائز ُب القرآف، : جائز ُب اللغة العربية، كلكن ال نسلم الكربل الٍب ىي قولو
فهذه المقدمة بل نقوؿ بنقيضها، كقد تقرر عند عامة النظار أف نقيضى الكلية ا٤بوجبة جزئية سالبة، 

كل جائز في اللغة جائز في القرآن، كلية موجبة منتقضة بصدق : التي فيها النزاع وىي قولو
، فإذا بعض ما يجوز في اللغة ليس بجائز في القرآن: نقيضها الذي ىو جزئيٌة سالبة، وىي قولنا

كل جائز ُب اللغة جائز ُب : ٙبقق صدؽ ىذه ا١بزئية السالبة ٙبقق نفي الكلية ا٤بوجبة الٍب ىي قولو
والدليل على صدق الجزئية السالبة التي نقضنا بها كليتو الموجبة كثرة وقوع األشياء القرآف، 

فمن . المستحسنة في اللغة عند البيانيين، كاستحسان المجاز وىي ممنوعة في القرآن بال نزاع
: ، كىو نوع من أنواع البديع ا٤بعنوم، كحدَّه الناظم بقولوذلك ما يسميو علماء البالغة الرجوع

كىسىٌم نقضى سابق بالحق    ًلًسرّْ الرجوع ديكفى ماًحًق 
فإنو بديع ا٤بعُب ُب اللغة عندىم كىو ٩بنوع ُب القرآف العظيم؛ ْلف نقض السابق فيو بالالحق إ٭با 
ىو إلظهار ا٤بتكلم الوىلىو كا٢بّبة من أمر كا٢بب مثالن، ٍب يظهر أنو ثاب لو عقلو كراجع رشده، فينقض 

: كالمو اْلكؿ الذم قالو ُب كقت حّبتو غّب مطابق للحق، كقوؿ زىّب
ـي  . اىػ"بلى كغىيػَّرىىا اْلركاحي كالدّْٙبىي ... قف بالديار الٍب ًٓب يػيٍعًفها الًقدى

: ، كقوؿ الشاعرإيراد الجد في قالب الهزل: ومن ذلك ما يسميو البالغيون: "كقاؿ 
ًيًميّّ أتاؾ ميفاخرنا  فػىقيٍل عدّْ عىٍن ذا كيف أكلك للضَّبّْ ... ًإذىا ما ٛبى

 بأنواعو اْلربعة ا٤بعركفة عند البيانيْب، فإنو بديع ا٤بعُب عندىم؛ ومن ذلك حسن التعليل: "كقاؿ 
. ْلنو من البديع ا٤بعنوم كىو ال ٯبوز ُب القرآف

. من أنواع ا٤ببالغة، فإف اإلغراؽ جائز مطلقا عند البالغيْبذلك اإلغراق والغلو كمن : "كقاؿ 
. كالغلو ٯبوز عندىم ُب بعض اْلحواؿ كٲبتنع ُب بعضها
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: كاإلغراؽي عندىم ىو ما أمكن عقالن كاستحاؿ عادة، كقوؿ الشاعر
ـى فينا  كنتبعيوي الكرامةى حيثي ماال ... كنكًرـي جارىنىا ما دا

. كمعلـو أف ا٤بستحيل عادة ٓب يقع بالفعل كإف جاز عقالن، كىذا ال ٯبوز ُب القرآف؛ ْلنو كذب
 ىو أال يظن أحد أف الوصف ا٤ببالغ فيو والحامل عند البيانيين على اإلغراق والغلو: "كقاؿ 

غّب متناه ُب الشدة أك الضعف، إال أف العبارة ُب اإلغراؽ كالغلو كاذبة ُب نفس اْلمر ٤با قدمنا من أف 
وكالىما كذٌب يُنزَّه الكتاب والسنة عن اإلغراؽ ُب ا٤بستحيل عادة، كالغلو ُب ا٤بستحيل عادة كعقالن، 

 .اىػ"مثلو
؛ ْلنو عند البالغيْب ضرباف، كىو عندىم من ومن ذلك أحد ضربي القول بالموجب: "كقاؿ 

البديع ا٤بعنوم أيضنا، كأحد ضربيو ال ٯبوز كقوع مثلو ُب القرآف، كىو ٞبل لفظ كقع ُب كالـ الغّب على 
معُب ٰبتملو، كليس ىو مراده، كذلك ا٢بمل إ٭با يكوف بذكر متعلق آخر غّب ا٤بتعلق الذم يقصده 
ا٤بتكلم، أعِب بذلك شيئنا يناسب ا٤بعُب احملموؿ عليو، سواء كاف متعلقنا اصطالحيِّا كا٤بفعوؿ كا١بار 

 .اىػ"كآّركر، أك ال
؛ ْلهنم يتخيلوف شيئنا كٮبيِّا ال كجود لو "االستعارة التخييلية"ومن ذلك ما يسمونو : "كقاؿ 
. اىػ"فيستعّبكف لو

: كفيما يلي اختصار لبعض كالـ ابن القيم 
تقسيمكم االلفاظ كا٤بعا٘ب إب حقيقة ك٦باز باطل ، الف التقسيم اما اف يكوف عقليا ، اك شرعيا 

. ، اك لغويا ، اك اصطالحيا 
العقل ال دخل لو ُب ٚبصيص اللفظ ٗبعِب معْب ، كلو كانت داللتو عقلية ٤با اختلفت االمم ، 

. ك٤با جهل احد معِب لفظ 
. ا التقسيم ذكالشرع ٓب يرد بو

. كال يوجد ىذا التقسيم عند اىل اللغة ا٤بتقدمْب ، فلم يبق اال انو اصطالح حادث 
: اللفظ المستعمل في غير ما وضع لو  : االول التعريف 

قولكم اف اللفظ كضع ٤بعِب اكال ، ٍب استعملو الناس ، ٍب كضع لو معِب اخر ، ٍب استعملو الناس 
. ، قوؿ بال دليل 

قولكم ا٢بقيقة ىي اللفظ ا٤بستعمل ُب موضوعو ، يلـز منو انتفاء كونو حقيقة قبل االستعماؿ 
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كليس ٗبجاز ، فتكوف االلفاظ قبل استعما٥با ال حقيقة كال ٦باز ، كال يعرؼ ٘برد ىذه االلفاظ عن 
. االستعماؿ ، بل ٘بردىا عن االستعماؿ ٧باؿ 

. آّاز البد اف تسبقو حقيقة ، كىذا السبق ال ٲبكن العلم بو 
. ٰبتاج ىذا التقسيم إب دليل منفصل يدؿ عليو 

ليس معكم اال استعماؿ ، كقد استعمل ُب ىذا كىذا ، فمن اين لكم اف كضعو الحدٮبا سابق 
. علي االخر ، كلو ادعي اخر اف االمر بالعكس ، كانت دعواه من جنس دعواكم 

ال يوجد فرؽ ٲبيز ا٢بقيقة من آّاز ، الف اللفظ اما اف يكوف ُب اللفظ اك ُب ا٤بعِب ، ككالٮبا 
باطل ، الف اللفظ فيما ٠بيتموه حقيقة اك ٦باز كاحد ، ككذلك االمر ُب ا٤بعِب ، النو ليس بْب ا٤بعنيْب 

. من الفرؽ ما يدؿ علي انو كضع ٥بذا ، كٓب يوضع ٥بذا 
: ما يصح نفيو : التعريف الثاني 

. قولكم يلـز منو الدكر ، الف صحي النفي كامتناعو تتوقف علي معرفة ا٢بقيقة كآّاز 
. ليس ُب الدين ما ٯبوز نفيو 

من ىم الذين يستدؿ بصحة نفيهم ، فاف قلتم اىل اللغة ، طالبناكم بالدليل ، كال دليل ، كاف 
. قلتم اىل االصطالح ٓب يفد ذلك شيئا ، كاف كانوا اىل العرؼ فنفيهم تابع لعرفهم 

ما تعنوف بصحة النفي، نفي : أف يقاؿ: الوجو السادس عشر- : "رٞبو اهلل - قاؿ ابن القيم 
ا٤بسمى عند اإلطالؽ أـ ا٤بسمى عند التقييد أـ القدر ا٤بشَبؾ أـ أمرا رابعا، فإف أردًب اْلكؿ كاف حاصلو 

: أف اللفظ لو داللتاف
داللة عند اإلطالؽ كداللة عند التقييد، بل ا٤بقيد مستعمل ُب موضوعو، ككل منهما منفي عن 
اآلخر، كإف أردًب الثا٘ب ٓب يصح نفيو فإف ا٤بفهـو منو ىو ا٤بعُب ا٤بقيد فكيف يصح نفيو؟ كإف أردًب 

القدر ا٤بشَبؾ بْب ما ٠بيتموه حقيقة ك٦بازا ٓب يصح نفيو أيضا، فإف أردًب أمرا رابعا فبينوه لنحكم عليو 
. اىػ"بصحة النفي أك عدمها، كىذا ظاىر جدا ال جواب عنو كما ترل

. الحفيقة ىي ما يتبادر الي الذىن عند االطالق ، والمجاز بخالفو  : لثالتعريف الثا
: ا١بواب من كجوده 

ىذا الكالـ مبِب علي ٘بريد اللفظ عن القرائن ، كالنطق بو كحده ، كا٢بق اف : الوجو االكؿ 
اللفظ بدكف قيد اك تركيب ٗبنزلة االصوات الٍب ينعق ّٔا ، كال تفيد فائدة ، كالفائدة ٙبصل عند تركيب 

اللفظ مع غّبه تركيبا اسناديا يصح السكوت عليو ، كحينئذ يتبادر منو عند كل تركيب ٕبسب ما قيد بو 
 .
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ا٢بقيقة ما يتبادر إب الذىن بدكف قرينة ، كآّاز ما يتبادر ما ال يتبادر إب : قالوا : الوجو الثا٘ب 
. الذىن اال بقرينة 

رجعتم إب قولنا ، كىو اف اللفظ بال قرينة كتركيب ال يفيد ، كلكن داللتو عند االطالؽ : قلنا 
. كالتقييد ٚبتلف ، كيكوف اللفظ حقيقة ُب ا٤بطلق كا٤بقيد 

٘برد اللفظ عند القرائن الٍب توضح مراد ا٤بتكلم ٯبعل اللفظ ٗبنزلة االصوات الٍب : الوجو الثالث 
. ينعق ّٔا مثل غاؽ ، ال ٙبصل للسامع فائدة ، كال فرؽ ىنا بْب ا٢بقيقة كآّاز 

كاف اردًب بآّاز احتياج اللفظ ا٤بفرد ُب اقامة ا٤بعِب إب قرينة لـز اف تكوف اللغات كلها ٦باز ، كاف 
. فرقتم بْب بعض القرائن كاف ذلك ٙبكما ٧بضا 

:  التأويل :الخامسةالمقدمة 

قد صار بسبب تعدد االصطالحات " التأكيل " كذلك أف لفظ  ":قاؿ شيخ االسالـ ابن تيمية 
 :لو ثالثة معاف
كىذا ىو ا٤بعُب الذم يراد . أف يراد بالتأكيل حقيقة ما يئوؿ إليو الكالـ كإف كافق ظاىره: أحدىا

ىل ينظركف إال تأكيلو يـو يأٌب تأكيلو يقوؿ الذين نسوه }: بلفظ التأكيل ُب الكتاب كالسنة كقولو تعأب
كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يكثر أف : قوؿ عائشة}كمنو  {من قبل قد جاءت رسل ربنا با٢بق

 . {سبحانك اللهم ربنا كلك ا٢بمد اللهم اغفر ٕب يتأكؿ القرآف: يقوؿ ُب ركوعو كسجوده
إماـ - كىو اصطالح كثّب من ا٤بفسرين ك٥بذا قاؿ ٦باىد " التفسّب : " كالثا٘ب يراد بلفظ التأكيل

يعلموف تأكيل ا٤بتشابو فإنو أراد بذلك تفسّبه كبياف معانيو كىذا " الراسخْب ُب العلم " إف : أىل التفسّب
 .٩با يعلمو الراسخوف

صرؼ اللفظ عن ظاىره الذم يدؿ عليو ظاىره إٔب ما ٱبالف ": التأكيل " كالثالث أف يراد بلفظ 
كتسمية . كىذا التأكيل ال يكوف إال ٨بالفا ٤با يدؿ عليو اللفظ كيبينو. ذلك لدليل منفصل يوجب ذلك

ىذا تأكيال ٓب يكن ُب عرؼ السلف كإ٭با ٠بى ىذا كحده تأكيال طائفة من ا٤بتأخرين ا٣بائضْب ُب الفقو 
يراد بو ىذا ا٤بعُب ٍب صاركا ُب ىذا  {كما يعلم تأكيلو إال اهلل}كأصولو كالكالـ كظن ىؤالء أف قولو تعأب 

إف الراسخْب ُب العلم يعلمونو : كقـو يقولوف. إنو ال يعلمو إال اهلل: قـو يقولوف: التأكيل على طريقْب
. اىػ"ككلتا الطائفتْب ٨بطئة

 - :الذي يقصد بو صرف اللفظ عن ظاىره بغير دليل - بطالن التأويل الحادث 
 :الوجو االكؿ 

نػىزىؿى بًًو  (192)كىًإنَّوي لىتػىٍنزًيلي رىبّْ اٍلعىالىًمْبى ): قاؿ تعإب انزؿ اهلل الكتاب كالسنة بلغة العرب ، 
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 - 192: الشعراء]{ بًًلسىافو عىرىيبٍّل ميًبْبو  (194)عىلىى قػىٍلًبكى لًتىكيوفى ًمنى اٍلميٍنًذرًينى  (193)الرُّكحي اٍْلىًمْبي 
195  ]

[ 2: يوسف] {ًإنَّا أىنٍػزىٍلنىاهي قػيٍرآننا عىرىبًيِّا لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليوفى }: كقاؿ تعإب 
[ 3: فصلت] {ًكتىابه فيصّْلىٍت آيىاتيوي قػيٍرآننا عىرىبًيِّا لًقىٍوـو يػىٍعلىميوفى }

كالسنة كالقراف  
كىاذٍكيريكا }: قاؿ تعإب  ، ك[39: اإلسراء] {ذىًلكى ٩بَّا أىٍكحىى إًلىٍيكى رىبُّكى ًمنى ا٢بًٍٍكمىًة }: قاؿ تعإب 

ًة يىًعظيكيٍم بًوً  : قاؿ تعإب  ، ك[231: البقرة] {نًٍعمىتى اللًَّو عىلىٍيكيٍم كىمىا أىنٍػزىؿى عىلىٍيكيٍم ًمنى اٍلًكتىاًب كىا٢بًٍٍكمى
يًهٍم كىيػيعىلّْميهيمي } ليو عىلىٍيًهٍم آيىاتًًو كىيػيزىكّْ لىقىٍد مىنَّ اللَّوي عىلىى اٍلميٍؤًمًنْبى ًإٍذ بػىعىثى ًفيًهٍم رىسيوالن ًمٍن أىنٍػفيًسًهٍم يػىتػٍ

ؿو ميًبْبو  كىأىنٍػزىؿى اللَّوي }: قاؿ تعإب  ، ك[164: آؿ عمراف] {اٍلًكتىابى كىا٢بًٍٍكمىةى كىًإٍف كىانيوا ًمٍن قػىٍبلي لىًفي ضىالى
كىاذٍكيٍرفى مىا يػيتػٍلىى ُب بػيييوًتكينَّ ًمٍن آيىاًت اللًَّو }: قاؿ تعإب  ، ك[113: النساء] {عىلىٍيكى اٍلًكتىابى كىا٢بًٍٍكمىةى 

ًة  { ًإٍف ىيوى ًإالَّ كىٍحيه ييوحىى  (3)كىمىا يػىٍنًطقي عىًن ا٥ٍبىوىل }: قاؿ تعإب  ، ك[34: اْلحزاب] {كىا٢بًٍٍكمى
ى لًلنَّاًس مىا نػيزّْؿى إًلىٍيًهٍم كىلىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّريكفى }: قاؿ تعإب  ، ك[4، 3: النجم]  {كىأىنٍػزىٍلنىا إًلىٍيكى الذٍّْكرى لًتيبػىْبّْ
  .[44: النحل]

فاذا كانت الفاظ القراف كالسنة ٧بتملة الكثر من معِب فال ٯبوز لنا اف نصرؼ اللفظ إب احد 
ا٤بعا٘ب اال بدليل ، كالدليل الذم نعْب اك نرجح بو احد ا٤بعا٘ب يفهم من السياؽ ، اك من دليل خارجي 

. من الكتاب كالسنة 
  .اما صرؼ اللفظ إب معِب ال ٙبتملو اللغة فهو ٙبريف ، كليس بتأكيل

                                                 

: كالتأكيل الباطل أنواع- : " رٞبو اهلل –قاؿ ابن القيم  
بأف الرجل ٝباعة من الناس، فإف ىذا الشيء ال " « حٌب يضع رب العزة فيها رجلو»: " ما ٓب ٰبتملو اللفظ : أحدىا

. يعرؼ ُب شيء من لغة العرب البتة
: ص] {٤با خلقت بيدم}: ما ٓب ٰبتملو اللفظ ببنيتو ا٣باصة من تثنية أك ٝبع، كإف احتملو مفردا كتأكيل قولو: الثا٘ب

. بالقدرة [75
ىل ينظركف إال أف تأتيهم ا٤بالئكة }: ما ٓب ٰبتملو سياقو كتركيبو كإف احتملو ُب غّب ذلك السياؽ كتأكيل قولو: الثالث

بأف إتياف الرب إتياف بعض آياتو الٍب ىي أمره، كىذا يأباه السياؽ كل  [158: اْلنعاـ] {أك يأٌب ربك أك يأٌب بعض آيات ربك
اإلباء، فإنو ٲبتنع ٞبلو  

ما ألف : ما ٓب يؤلف استعمالو ُب ذلك ا٤بعُب ُب لغة ا٤بخاطب كإف ألف ُب االصطالح ا٢بادث ا٣بامس: الرابع
استعمالو ُب غّب ذلك ا٤بعُب لكن ُب غّب الَبكيب الذم كرد النص، فيحملو ا٤بتأكؿ ُب ىذا الَبكيب الذم ال ٰبتملو على ٦بيئو 

بالنعمة، كال ريب أف  [75: ص] {ما منعك أف تسجد ٤با خلقت بيدم}: ُب تركيب آخر ٰبتملو كتأكيل اليدين ُب قولو تعأب
. لوال يد لك عندم ٓب أجزؾ ّٔا ْلجبتك: لفالف عندم يد، كقاؿ عركة بن مسعود للصديق رضي اهلل عنو: العرب تقوؿ

كلكن كقوع اليد ُب ىذا الَبكيب الذم أضاؼ سبحانو فيو الفعل إٔب نفسو ٍب تعدل الفعل إٔب اليد بالباء الٍب ىي نظّب 
كتبت بالقلم، كجعل ذلك خاصة خص ّٔا صفيو آدـ دكف البشر، كما خص ا٤بسيح بأنو نفخ فيو من ركحو، كخص موسى بأف 
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 :الوجو الثا٘ب 
اننا ٪بهل حقيقة صفات بعض ا٤بخلوقات ُب الدنيا ، مع اثبات ىذه الصفات ، فلماذا يصعب 

. علي ا٤بؤكلة اثبات صفات اهلل ، مع تفويض كيفيات ىذه الصفات 
: ككما قيل با٤بثاؿ يتضح ا٤بقاؿ 

. كلنا يعرؼ اف لالنساف ركحا ، كلكن ال يدرم احد منا حقيقة ىذه الركح 
كنعرؼ اف ضرس الكافر يـو ٰبشر ُب جهنم يكوف كجبل احد ، كال نستطيع ٚبيل رجلو اك 

. صدره 
كنعلم اننا سنمر علي الصراط الذم ىو احد من السيف ، كادؽ من الشعرة ، كفيو خطاطيف 

، ك٪بهل حقيقة ا٣بطاطيف  (...كيلومَب؟ ، بوصة؟ ، )ككالليب كحسك ، ك٪بهل طوؿ الصراط 
                                                                                                                                            

. كلمو بال كاسطة
فهذا ٩با ٰبيل تأكيل اليد ُب النص بالنعمة، كإف كانت ُب تركيب آخر تصلح لذلك، فال يلـز من صالحية اللفظ ٤بعُب 

. ما ُب تركيب صالحيتو لو ُب كل تركيب
اللفظ الذم اطرد استعمالو ُب معُب ىو ظاىر فيو كٓب يعهد استعمالو ُب ا٤بعُب ا٤بؤكؿ أك عهد استعمالو فيو : السادس

نادرا، فحملو على خالؼ ا٤بعهود من استعمالو باطل، فإنو يكوف تلبيسا يناقض البياف كا٥بداية 
أٲبا امرأة أنكحت »: " كل تأكيل يعود على أصل النص باإلبطاؿ فهو باطل كتأكيل قولو صلى اهلل عليو كسلم: السابع

فيحملو على اْلمة، فإف ىذا التأكيل مع شدة ٨بالفتو لظاىر النص يرجع على أصل " « نفسها بغّب إذف كليها فنكاحها باطل
 ٫بملو على  : ، كمهر اْلمة إ٭با ىو للسيد فقالوا"« فإف دخل ّٔا فلها ا٤بهر ٗبا استحل من فرجها»: " النص باإلبطاؿ كىو قولو

ا٤بكاتبة، كىذا يرجع على النص باإلبطاؿ من كجو آخر، فإنو أتى فيو بأم الشرطية الٍب ىي من أدكات العمـو كأتى بالنكرة ُب 
، كعلق بطالف النكاح بالوصف ا٤بناسب لو ا٤بقتضي لوجود ا٢بكم بوجوده كىو إنكاحها  سياؽ الشرط كىي تقتضي العمـو

نفسها، فرتبو على العلة ا٤بقتضية للبطالف كىو افتئاُتا على كليها، كأكد ا٢بكم بالبطالف مرة بعد مرة ثالث مرات، فحملو على 
صورة ال تقع ُب العآب إال نادرا يرجع إٔب مقصود النص باإلبطاؿ، كأنت إذا تأملت عامة تأكيالت ا١بهمية رأيتها من ىذا 

. ا١بنس، بل أشنع
تأكيل اللفظ الذم لو ظاىر ال يفهم منو عند إطالقو سواه إال با٤بعُب ا٣بفي الذم ال يطلع عليو إال فرادل من : الثامن

أىل النظر كالكالـ، كتأكيل لفظ اْلحد الذم يفهمو ا٣باصة كالعامة بالذات آّردة عن الصفات الٍب ال يكوف فيها معنياف 
بوجو، فإف ىذا لو أمكن ثبوتو ُب ا٣بارج ٓب يعرؼ إال بعد مقدمات طويلة صعبة جدا فكيف كىو ٧باؿ ُب ا٣بارج كإ٭با يفرضو 
. الذىن فرضا، ٍب استدؿ على كجود ا٣بارجي فيستحيل كضع اللفظ ا٤بشهود عند كل أحد ٥بذا ا٤بعُب الذم ىو ُب غاية ا٣بفاء

التأكيل الذم يوجب تعطيل ا٤بعُب الذم ىو غاية العلو كالشرؼ كٰبملو إٔب معُب دكنو ٗبراتب، مثالو تأكيل : التاسع
الدراىم فوؽ ا٤بفلس، فعطلوا حقيقة : كنظائره بأهنا فوقية الشرؼ، كقو٥بم [18: اْلنعاـ] {كىو القاىر فوؽ عباده}: ا١بهمية

الفوقية ا٤بطلقة الٍب ىي من خصائص الربوبية ا٤بستلزمة لعظمة الرب تعأب كحطوىا إٔب كوف قدره فوؽ قدر بِب آدـ، ككذلك 
. تأكيلهم استواءه على عرشو بقدرتو عليو كأنو غالب عليو

تأكيل اللفظ ٗبعُب ٓب يدؿ عليو دليل من السياؽ كال قرينة تقتضيو، فإف ىذا ال يقصده ا٤ببْب ا٥بادم بكالمو، إذ : العاشر
لو قصده ٢بف بالكالـ قرائن تدؿ على ا٤بعُب ا٤بخالف لظاىره حٌب ال يوقع السامع ُب اللبس، فإف اهلل تعأب أنزؿ كالمو 

 ( .(23 / 1)٨بتصر الصواعق ا٤برسلة على ا١بهمية كا٤بعطلة )اىػ"بيانا



 
22 

 

 (...اللوف ، السمك ، )كالكالليب كا٢بسك 
ىل ىي متشأّة؟ ، اين موضع )كنعلم اف ١بربيل ستمائة جناح ، ك٪بهل حقائق ىذه االجنحة 

( . 528)، كا١بناح رقم  (37)ا١بناح رقم 
،  ( ا٤بكاف الضيقاُب ىذ)كنعلم اف الشيطاف يتحوؿ من صورة الخرم فتارة ٯبرم منا ٦برم الدـ 

. كتارة يتعاكف مع بِب جنسو حٍب ٰباكلوا اف يسَبقوا السمع من السماء ، ك٪بهل حقيقتها 
كنعلم اف ٞبلة العرش ما بْب منكب احدىم كشحمة اذنو مسّبة ٟبسمائة عاـ ، ك٪بهل حقيقة 

.  العرش انفسهم ةىذه ا٤بناكب ، بل كحقيقة ٞبل
كنعلم اف ا٢بور العْب ّٔا من ا١بماؿ  ما اف لو اخرجت احداىن معصمها الضاءت الدنيا كما 

. حو٥با ، ك٪بهل حقيقة ىذا ا١بماؿ 
 :الوجو الثالث 

نعلم اف ُب ا١بنة ٬بل كرماف كعسل : االشَباؾ ُب االلفاظ ال يستلـز التطابق ُب ا٤بعا٘ب ، مثال 
. كٟبر ، كنعلم اف ىذه االشياء ا٤بذكورة ٚبتلف عن االشياء ا٤بوجودة  ُب الدنيا ، مع اف ا٤بسمي كاحد 
٪بد اف للفار رجل تليق بو ، كما اف للفيل رجل تليق بو ، كاتفاؽ االثنْب ُب ا٤بسمي ٓب يقتضي 

. اتفاقهما ُب الكنو 
ككذلك االمر ُب اذف االنساف ، كاذف ا٢بمار ، كعْب الغراب ، كعْب ا٢بوت ، كلساف الطيور ، 

. ، كىذه االمور من البديهيات ، كلكن ما عسانا نفعل مع ا٢بمقي كلساف الكلب 
لىقىٍد جىاءىكيٍم رىسيوؿه ًمٍن }:  ، كقاؿ تعإب [20: النور] {كىأىفَّ اللَّوى رىءيكؼه رىًحيمه }: قاؿ تعإب 

: قاؿ تعإب  ، ك[128: التوبة] {أىنٍػفيًسكيٍم عىزًيزه عىلىٍيًو مىا عىًنتٍُّم حىرًيصه عىلىٍيكيٍم بًاٍلميٍؤًمًنْبى رىءيكؼه رىًحيمه 
يعنا ٍبيَّ اٍستػىوىل ًإٔبى السَّمىاًء فىسىوَّاىينَّ سىٍبعى ٠بىىاكىاتو كىىيوى ًبكيلّْ شىٍيءو } ىيوى الًَّذم خىلىقى لىكيٍم مىا ُب اٍْلىٍرًض ٝبًى

: يوسف] {قىاؿى اٍجعىٍلًِب عىلىى خىزىاًئًن اٍْلىٍرًض ًإ٘بّْ حىًفيظه عىًليمه  }:  ، كقاؿ تعإب [29: البقرة] {عىًليمه 
55 ]

 :الوجو الثالث 
اعتمد كبارىم ُب قضية التأكيل علي شبهة الَبكيب ، كقد رد عليهم شيخ االسالـ ابن تيمية 

افضل رد ، كالرد علي ىذه الشبهة ٰبتاج إب تفصيل لذلك احيل القارئ إب كتاب درء تعارض العقل 
كالنقل ، ك٦بموع الفتاكم ، كالصفدية ، كمنهاج السنة النبوية ، ففي ىذه الكتب ما يكفي كيشفي ، 

 .لكن ينبغي اف يكوف القارئ علي دراية بعلم ا٤بنطق 
  :خبر اآلحادحجية : السادسة المقدمة 

كىمىا كىافى اٍلميٍؤًمنيوفى لًيىنًفريكاٍ كى فَّةن فػىلىٍوالى نػىفىرى ًمن كيلّْ ًفٍرقىةو مّْنػٍهيٍم طى ئًفىةه لّْيىتػىفىقَّهيواٍ ُب }: قاؿ تعإب 
يًن كىلًيينًذريكاٍ قػىٍومىهيٍم ًإذىا رىجىعيواٍ إًلىٍيًهٍم لىعىلَّهيٍم ٰبىٍذىريكفى  [ 122: التوبة] {الدّْ
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  .اىػ:ا١بٍىمىاعىةي ًمنى النَّاًس كىتػىقىعي عىلىى اٍلوىاًحًد كأىنو أىراد نػىٍفسنا طىائًفىةن : الطَّائًفىةي  ":قاؿ ابن منظور
[ . 6: ا٢بجرات] {يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإف جىاءكيٍم فىاًسقه بًنىبىأو فػىتىبػىيػَّنيوا}: تعأبكقاؿ 

 كال فاسقا أك عدال يكوف أف من الدين ُب للتفقو النافر ٱبلو ال ٧بمد أبو قاؿ: "قاؿ ابن حـز 
 سقوط ذلك فأكجب جهتو غّب من كخربه أمره ُب بالتبْب أمرنا فقد فاسقا كاف فإف ثالث قسم إٔب سبيل
 عنو ٧بيد ال ضركرم برىاف كىذا ٧بمد أبو قاؿ نذارتو بقبوؿ ا٤بأمور ىو فكاف العدؿ إال يبق فلم قبولو
 .اىػ" ٝبلة كالشك لإلشكاؿ رافع

 .كالتفريق بْب العقيدة كاالحكاـ الفقهية تفريق باطل ال دليل عليو 
 

 
 

                                                 

  .(226 / 9)لساف العرب  
  .(111 / 1 )حـز البن اْلحكاـ أصوؿ ُب اإلحكاـ 
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الباب األول 

عقائد الصوفية 
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 ادعاء اإللوهية وإساءة األدب مع اهلل
 

: األدي١ عًٞ تفسد اهلل تعايٞ بايسبٛب١ٝ ٚاإلي١ٖٝٛ 

ٓب أتصور يومان ما أنِب ُب حوجة إٕب التدليل علي تفرد اهلل بالربوبية كاإللوىية ، كلكن 
. ما عسانا نفعل فالقـو ٞبقي 

: قاؿ الشاعر 
لكٌل داء دكاء يستطٌب بو    إاٌل ا٢بماقة أعيت من يداكيها 

: كقاؿ اْلخر 
قاؿ ٞبار ا٢بكيم توما    لو أنصفو٘ب لكنت أركب 

ْلنِب جاىل بسيط     كصاحيب جاىل مرٌكب 
ٍيئنا كىىيٍم ٱبيٍلىقيوفى أىٍموىاته غىيػٍري }: قاؿ تعإب  كىالًَّذينى يىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اللًَّو الى ٱبىٍليقيوفى شى

 . 22- 21: النحل {أىٍحيىاءو كىمىا يىٍشعيريكفى أىيَّافى يػيبػٍعىثيوفى 
يىا أىيػُّهىا النَّاسي ضيًربى مىثىله فىاٍستىًمعيوا لىوي ًإفَّ الًَّذينى تىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اللًَّو }: كقاؿ تعإب 

ٍيئنا الى يىٍستػىٍنًقذيكهي ًمٍنوي ضىعيفى الطَّاًلبي  لىٍن ٱبىٍليقيوا ذيبىابنا كىلىًو اٍجتىمىعيوا لىوي كىًإٍف يىٍسليبػٍهيمي الذُّبىابي شى
. 73: ا٢بج {كىاٍلمىٍطليوبي 

 . 68: القصص {كىرىبُّكى ٱبىٍليقي مىا يىشىاءي كىٱبىٍتىاري مىا كىافى ٥بىيمي ا٣ٍبًيػىرىةي }: كقاؿ تعإب 
قيٍل أىرىأىيٍػتيٍم مىا تىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اللًَّو أىريك٘ب مىاذىا خىلىقيوا ًمنى اٍْلىٍرًض أىـٍ ٥بىيٍم }: كقاؿ تعأب

ا أىٍك أىثىارىةو ًمٍن ًعٍلمو ًإٍف كيٍنتيٍم صىاًدًقْبى  كىمىٍن  (4)ًشٍرؾه ُب السَّمىاكىاًت ائٍػتيو٘ب ًبًكتىابو ًمٍن قػىٍبًل ىىذى
 {أىضىلُّ ٩بٍَّن يىٍدعيو ًمٍن ديكًف اللًَّو مىٍن الى يىٍستىًجيبي لىوي ًإٔبى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة كىىيٍم عىٍن ديعىائًًهٍم غىاًفليوفى 

 [ .5، 4: اْلحقاؼ]

قيٍل أىرىأىيٍػتيٍم شيرىكىاءىكيمي الًَّذينى تىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اللًَّو أىريك٘ب مىاذىا خىلىقيوا ًمنى }: كقاؿ تعإب 
 . 40: فاطر {اٍْلىٍرًض أىـٍ ٥بىيٍم ًشٍرؾه ُب السَّمىاكىاتً 

: ، كقاؿ تعإب  (42: النور) {كىلًلًَّو ميٍلكي السَّمىاكىاًت كىاٍْلىٍرضً }: كقاؿ تعأب
كىاللَّوي ٰبىٍكيمي الى ميعىقّْبى }: كقاؿ تعإب  (84: يس) {فىسيٍبحىافى الًَّذم بًيىًدًه مىلىكيوتي كيلّْ شىٍيءو }

،  (128: آؿ عمراف){ لىٍيسى لىكى ًمنى اٍْلىٍمًر شىٍيءه }: ، كقاؿ تعإب  (41: الرعد) {٢ًبيٍكًموً 
ٍيئنا}: كقاؿ تعإب  ًٍلكى لىوي ًمنى اللًَّو شى نىتىوي فػىلىٍن ٛبى : ، كقاؿ تعإب  (41:ا٤بائدة) {كىمىٍن ييرًًد اللَّوي ًفتػٍ

: ، كقاؿ تعإب  (56: القصص) {ًإنَّكى الى تػىٍهًدم مىٍن أىٍحبىٍبتى كىلىًكنَّ اللَّوى يػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي }
اًب أىفىأىٍنتى تػيٍنًقذي مىٍن ُب النَّارً } كىًإٍف }: ، كقاؿ تعإب  (19:الزمر) {أىفىمىٍن حىقَّ عىلىٍيًو كىًلمىةي اٍلعىذى
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 {ٲبىٍسىٍسكى اللَّوي ًبضيرٍّل فىالى كىاًشفى لىوي ًإالَّ ىيوى كىًإٍف ٲبىٍسىٍسكى ًٖبىٍّبو فػىهيوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره 
كىًإٍف ٲبىٍسىٍسكى اللَّوي ًبضيرٍّل فىالى كىاًشفى لىوي ًإالَّ ىيوى كىًإٍف ييرًٍدؾى ًٖبىٍّبو }: ، كقاؿ تعإب  (17: اْلنعاـ)

قيٍل أىفىاٚبَّىٍذًبيٍ ًمٍن ديكنًًو }: كقاؿ تعإب   (107: يونس) {فىالى رىادَّ لًفىٍضًلًو ييًصيبي بًًو مىٍن يىشىاءي 
ًٍلكيوفى ًْلىنٍػفيًسًهٍم نػىٍفعنا كىالى ضىرِّا كىاٚبَّىذيكا ًمٍن ديكنًًو }: ، كقاؿ تعإب  (16: الرعد) {أىٍكلًيىاءى الى ٲبى

يىاةن  ًٍلكيوفى مىٍوتنا كىالى حى ًٍلكيوفى ًْلىنٍػفيًسًهٍم ضىرِّا كىالى نػىٍفعنا كىالى ٲبى ٍيئنا كىىيٍم ٱبيٍلىقيوفى كىالى ٲبى آ٥ًبىةن الى ٱبىٍليقيوفى شى
ًٍلكيوفى }: ، كقاؿ تعإب  (3: الفرقاف) {كىالى نيشيورنا قيًل اٍدعيوا الًَّذينى زىعىٍمتيٍم ًمٍن ديكًف اللًَّو الى ٲبى

 {ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو  ُب السَّمىاكىاًت كىالى ُب اٍْلىٍرًض كىمىا ٥بىيٍم ًفيًهمىا ًمٍن ًشٍرؾو كىمىا لىوي ًمنػٍهيٍم ًمٍن ظىًهّبو 
يعنا الًَّذم لىوي ميٍلكي } : ، كقاؿ تعإب  (22:  سبأ) قيٍل يىا أىيػُّهىا النَّاسي ًإ٘بّْ رىسيوؿي اللًَّو إًلىٍيكيٍم ٝبًى

ًيتي فى ًمنيوا بًاللًَّو كىرىسيولًًو النَّيبّْ اٍْليمّْيّْ الًَّذم يػيٍؤًمني بًاللًَّو  السَّمىاكىاًت كىاٍْلىٍرًض الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى ٰبيًٍيي كىٲبي
ًلمىاتًًو كىاتًَّبعيوهي لىعىلَّكيٍم تػىٍهتىديكف لىٍقنىاكيٍم فػىلىٍوالى }: ، كقاؿ تعإب  (158: اْلعراؼ) {كىكى ٫بىٍني خى

قيوفى  ٍنيوفى  (57)تيصىدّْ نىكيمي  (59)أىأىنٍػتيٍم ٚبىٍليقيونىوي أىـٍ ٫بىٍني ا٣بٍىالًقيوفى  (58)أىفػىرىأىيٍػتيٍم مىا ٛبي ٍرنىا بػىيػٍ ٫بىٍني قىدَّ
( 61)عىلىى أىٍف نػيبىدّْؿى أىٍمثىالىكيٍم كىنػيٍنًشئىكيٍم ُب مىا الى تػىٍعلىميوفى  (60)اٍلمىٍوتى كىمىا ٫بىٍني ٗبىٍسبيوًقْبى 

أىأىنٍػتيٍم تػىٍزرىعيونىوي أىـٍ ٫بىٍني  (63)أىفػىرىأىيٍػتيٍم مىا ٙبىٍريثيوفى  (62)كىلىقىٍد عىًلٍمتيمي النٍَّشأىةى اٍْليكٔبى فػىلىٍوالى تىذىكَّريكفى 
بىٍل ٫بىٍني  (66)ًإنَّا لىميٍغرىميوفى  (65)لىٍو نىشىاءي ١بىىعىٍلنىاهي حيطىامنا فىظىٍلتيٍم تػىفىكَّهيوفى  (64)الزَّارًعيوفى 
أىأىنٍػتيٍم أىنٍػزىٍلتيميوهي ًمنى اٍلميٍزًف أىـٍ ٫بىٍني اٍلميٍنزًليوفى  (68)أىفػىرىأىيٍػتيمي اٍلمىاءى الًَّذم تىٍشرىبيوفى  (67)٧بىٍريكميوفى 

أىأىنٍػتيٍم  (71)أىفػىرىأىيٍػتيمي النَّارى الًٍَّب تيوريكفى  (70)لىٍو نىشىاءي جىعىٍلنىاهي أيجىاجنا فػىلىٍوالى تىٍشكيريكفى  (69)
 – 57: الواقعة{ ٫بىٍني جىعىٍلنىاىىا تىٍذًكرىةن كىمىتىاعنا لًٍلميٍقًوينى  (72)أىٍنشىٍأًبيٍ شىجىرىتػىهىا أىـٍ ٫بىٍني اٍلميٍنًشئيوفى 

73 . 
يا »: كنت خلف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يوما، فقاؿ: عن ابن عباس، قاؿ

غالـ إ٘ب أعلمك كلمات، احفظ اهلل ٰبفظك، احفظ اهلل ٘بده ٘باىك، إذا سألت فاسأؿ 
اهلل، كإذا استعنت فاستعن باهلل، كاعلم أف اْلمة لو اجتمعت على أف ينفعوؾ بشيء ٓب 

ينفعوؾ إال بشيء قد كتبو اهلل لك، كلو اجتمعوا على أف يضركؾ بشيء ٓب يضركؾ إال بشيء 
.  «قد كتبو اهلل عليك، رفعت اْلقالـ كجفت الصحف

: غبٗات 

: قايٛا إسٝا٤ عٝطٞ يًُٛت٢ ٜدٍ عًٞ إَها١ْٝ ذيو يألٚيٝا٤ : ايػب١ٗ األٚيٞ 
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– بإذف اهلل - ىذا االستدالؿ باطل ْلف إحياء ا٤بوتى ): قاؿ الشيخ ٧بمد أٞبد لوح 
من خصوصيات ا٤بسيح، كليس لغّبه من البشر ال من اْلنبياء كال غّبىم، ك٩با يؤيد ىذه 

، فإنو  ( 260:البقرة) (رب أر٘ب كيف ٙبيي ا٤بوتى): ا٣بصوصية دعاء إبراىيم عليو السالـ
عليو السالـ لو كاف من شأنو إحياء ا٤بوتى ٤با دعا ٗبثل ىذا الدعاء، كإذا انتفى كوف إحياء 

ا٤بوتى من معجزات نيب آخر غّب ا٤بسيح قوم انتفاؤه عمن دكف اْلنبياء من اْلكلياء 
. اىػ (كالصا٢بْب

ديٌٝ عًٞ ٚدٛد  (فتبازى اهلل أسطٔ ارتايكني)قايٛا يف قٛي٘ تعايٞ : ايػب١ٗ ايجا١ْٝ 

. خايل غريٙ 

إف ا٣بلق ىو اإلٯباد ، كىذا : فا١بواب أف يقاؿ )- : رٞبو اهلل - قاؿ ابن عثيمْب 
خاص باهلل تعأب ، أما ٙبويل الشيء من صورة إٔب أخرل ، فإنو ليس ٖبلق حقيقة ، كإف ٠بي 

ىذا النجار صنع من ا٣بشب : خلقنا باعتبار التكوين ، لكنو ُب الواقع ليس ٖبلق تاـ ، فمثالن 
خلق بابنا لكن مادة ىذه الصناعة الذم خلقها ىو اهلل عز كجل ، ال يستطيع : بابنا ، فيقاؿ 

ا ، كال أف ٱبلقوا ذرة كال أف ٱبلقوا  الناس كلهم مهما بلغوا ُب القدرة أف ٱبلقوا عود أراؾ أبدن
. ذبابنا 

يىا أىيػُّهىا النَّاسي ضيًربى مىثىله فىاٍستىًمعيوا لىوي ًإفَّ الًَّذينى  }: كاستمع إٔب قوؿ اهلل عز كجل 
ٍيئنا الى يىٍستػىٍنًقذيكهي  تىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اللًَّو لىٍن ٱبىٍليقيوا ذيبىابنا كىلىًو اٍجتىمىعيوا لىوي كىًإٍف يىٍسليبػٍهيمي الذُّبىابي شى

 . 73: ا٢بج  {ًمٍنوي ضىعيفى الطَّاًلبي كىاٍلمىٍطليوبي 
اسم موصوؿ يشمل كل ما يدعى من دكف اهلل من شجر كحجر كبشر : الذين 

: ا٢بج ) {لىٍن ٱبىٍليقيوا ذيبىابنا كىلىًو اٍجتىمىعيوا لىوي  }كملك كغّبه ، كل الذين يدعوف من دكف اهلل 
ٍيئنا } ، كلو انفرد كل كاحد بذلك ، لكاف عجزه من باب أكٔب ،  (73 كىًإٍف يىٍسليبػٍهيمي الذُّبىابي شى

، حٌب الذين يدعوف من دكف اهلل لو سلبهم الذباب شيئنا ؛  (73: ا٢بج ) {الى يىٍستػىٍنًقذيكهي ًمٍنوي 
ما استطاعوا أف يستنقذكه من ىذا الذباب الضعيف ، كلو كقع الذباب على أقول ملك ُب 
اْلرض ، كمص من طيبو ، ال يستطيع ىذا ا٤بلك أف يستخرج الطيب من ىذا الذباب ، 

. اىػ  (ككذلك لو كقع على طعامو ؛ فإذنا اهلل عز كجل ىو ا٣بالق كحده

                                                 

( . 1/157) تقديس اْلشخاص ُب الفكر الصوُب 
 ( .16-15 / 8) ٦بموع فتاكل كرسائل العثيمْب 
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أف ا٣بلق الذم ننسبو إٔب اهلل عز كجل ىو اإلٯباد كتبديل : ا١بواب: "كقاؿ ايضا 
اْلعياف من عْب ْلخرل ؛ فال أحد يوجد إال اهلل عز كجل ، كال أحد يبدؿ عينا إٔب عْب ؛ 

إنو خلق ؛ بالنسبة للمخلوؽ ؛ فهو عبارة عن ٙبويل شيء من : إال اهلل عز كجل ، كما قيل 
صفة إٔب صفة ؛ فا٣بشبة مثال بدال من أف كانت ُب الشجرة ، ٙبوؿ بالنجارة إٔب باب ، 

فتحويلها إٔب باب يسمى خلقا ، لكنو ليس ا٣بلق الذم ٱبتص بو ا٣بالق ، كىو اإلٯباد من 
. العدـ ، أك تبديل العْب من عْب إٔب أخرل 

. أف اهلل كحده ىو الرب ا٤بدبر ١بميع اْلمور ، كىذا حصر حقيقي : أم * 
: كلكن رٗبا يرد عليو أنو جاء ُب اْلحاديث إثبات الربوبية لغّب اهلل * 

دعها ؛ معها سقاؤىا كحذاؤىا » : ففي لقطة اإلبل قاؿ النيب صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى 
. صاحبها : ، كرّٔا « ، ترد ا٤باء كتأكل الشجر ، حٌب ٯبدىا رّٔا 

. « حٌب تلد اْلمة رّٔا » : كجاء ُب بعض ألفاظ حديث جربيل ؛ يقوؿ 
؟ " ال رب سواه : " فما ىو ا١بمع بْب ىذا كبْب قوؿ ا٤بؤلف 

إف ربوبية اهلل عامة كاملة ؛ كل شيء ؛ فاهلل ربو ، ال يسأؿ عما يفعل ُب : نقوؿ 
خلقو ؛ ْلف فعلو كلو رٞبة كحكمة ، ك٥بذا يقدر اهلل عز كجل ا١بدب كا٤برض كا٤بوت كا١بركح 

أما ربوبية ا٤بخلوؽ للمخلوؽ . ىذا غاية الكماؿ كا٢بكمة : ُب اإلنساف كُب ا٢بيواف ، كنقوؿ 
؛ فربوبية ناقصة قاصرة، ال تتجاكز ٧بلها ، كال يتصرؼ فيها اإلنساف تصرفا تاما ، بل تصرفو 

. اىػ "إما بالشرع ، كإما بالعرؼ: مقيد 
ٚايرٜٔ آَٓٛا ٚعًُٛا ايؿاذتات يف زٚقات )): اضتديٛا بكٛي٘ تعايٞ :ايػب١ٗ ايجايج١ 

. اآل١ٜ  (ادتٓات هلِ َا ٜػا٤ٕٚ عٓد زبِٗ

إف اآلية ليست ُب اْلكلياء : أكالن )): قاؿ  الشيخ الدكتور جيالف بن خضر العركسي 
كالذين آمنوا كعملوا ): فقط بل تشمل ٝبيع ا٤بؤمنْب كما يدؿ عليو أكؿ اآلية ُب سورة الشورل

اآلية، كُب سورة  (22: الشورل )(الصا٢بات ُب ركضات ا١بنات ٥بم ما يشاءكف عند رّٔم
الزمر أيضان ُب ٝبيع ا٤بؤمنْب كما رجحو ابن جرير الطربم مستدالن مقابلة ىذه اآلية باآلية الٍب 

أكلئك : )، كبقولو (32: الزمر) َ } (فمن أظلم ٩بن كذب على اهلل ككذب بالصدؽ)قبلها 
( . 33: الزمر )(ا٤بتقوف
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ُب ا٤بوضعْب عاـ لكل ا٤بؤمنْب  (٥بم ما يشاءكف عند رّٔم): فإذا ثبت أف قولو تعأب
يلـز على قو٥بم أف كل ا٤بؤمنْب ٥بم ا٤بشيئة ُب القبور كيتصرفوف ُب اإلجابة فيجوز دعاءىم 

كالصوفية ٱبصوف الدعاء باْلكلياء فقط كال يقولوف بذلك . لقضاء ا٢باجات كتفريج الكربات
. ُب عامة ا٤بؤمنْب
سياؽ اآلية يدؿ على أهنا جزاء ُب ا١بنة كليس ُب القبور، كيدؿ على ذلك قولو : ثانيان 

ُب آية الشورل، كما يدؿ على ذلك مقابلة  (22: الشورل) (ُب ركضات ا١بنات): تعأب
 (أليس ُب جهنم مثول للكافرين): ىؤالء الصنف ا٤بصدقْب با٤بكذبْب الذين قاؿ اهلل فيهم

. فكما أف ىذا يقع ُب اآلخرة فكذلك اآلخر (32: الزمر)
إف التفسّب الصحيح لآلية ىو ما تدؿ عليو آيات أخر مثل ىذه اآلية ٛبامان : ثالثان 

كىي كاضحة أف ىذه ا٤بشيئة ىي ُب ا١بنة كأهنم ما يشاءكف كيشتهوف شيئان إال حصل ٥بم، 
ىذا ما توعدكف لكل أكاب * كأزلفت ا١بنة للمتقْب غّب بعيد ): كمن تلك اآليات قولو تعأب

* ادخلوىا بسالـ ذلك يـو ا٣بلود * من خشي الرٞبن بالغيب كجاء بقلب منيب * حفيظ 
نَّةي }: كقولو تعأب (35 – 31: ؽ )(٥بم ما يشاءكف فيها كلدينا مزيد يػٍره أىـٍ جى قيٍل أىذىًلكى خى

اًلًدينى كىافى عىلىى  (15)ا٣ٍبيٍلًد الًٍَّب كيًعدى اٍلميتػَّقيوفى كىانىٍت ٥بىيٍم جىزىاءن كىمىًصّبنا  ٥بىيٍم ًفيهىا مىا يىشىاءيكفى خى
ا مىٍسئيوالن  ( . 16، 15: الفرقاف) {رىبّْكى كىٍعدن

فهاتاف اآليتاف ُب ا١بنة بدكف شك كال ريب، فكذا اآلية الٍب احتجوا ّٔا، فكل ىذه 
كفيها ما تشتهيو اْلنفس كتلذ ): اآليات ُب ا١بنة ال ُب الربزخ، كمثل ىذه اآليات قولو تعأب

فتبْب ٩با سبق أف ا٤براد من اآلية ليس مشيئة مطلقة كإ٭با ىي  . (71: الزخرؼ )(اْلعْب
. مشيئة خاصة ٗبا يشتهونو ُب ا١بنة، كدؿ على ىذه اآليات اْلخرل كالسياؽ كأقواؿ ا٤بفسرين

فقد فسر ابن جرير كابن كثّب كالقرطيب كغّبىم اآلية بالطلب ُب ا١بنة بعد قياـ 
الساعة، كٓب نطلع على أحد فسرىا ٗبا يدؿ على الطلب أياـ الربزخ ُب القرب، فيكوف تفسّبىا 

اىػ ( (بذلك من التفسّب بالرأم ا٤بذمـو الذم هنينا عنو كما يكوف أيضان ٨بالفان لسياؽ اآلية
.  باختصار 

. ٚقٛع ايهسا١َ َس٠ ال ميٓع اضتداَتٗا : ايػب١ٗ ايسابع١ 

إنو ال مالزمة بْب الكرامات كبْب االستغاثة )): قاؿ الشيخ أبوبكر ٧بمد زكريا 
بصاحبها؛ ْلف الكرامة ال تقتضي جواز االستغاثة بصاحبها كال تبيحها، بل االستغاثة 
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بأصحاب الكرامات ليست إال طريقة أىل اْلكثاف، كأما أىل اإلٲباف فليس ٥بم غّب اهلل دافع، 
فإف ذكر ما ليس من شأنو النفع كال دفع الضر من نيب كمىلىك ككٕب أك غّبه على كجو اإلمداد 

. إشراؾ مع اهلل، إذ ال قادر على الدفع غّبه، كال خّب إال خّبه
إف الكرامة أمر خارؽ للعادة يظهرىا اهلل تعأب على يد كٕب من أكليائو دكف اختياره، 

 .كىي من فعل اهلل عز كجل كال يد للوٕب فيها، بل ليس للوٕب كسب ُب الكرامة

إف العلماء صرَّحوا بأف الكرامة ٗبعُب صدكر أمر خارؽ للعادة تسلب بعد موت 
ىو التثبت على ا٢بق كاليقْب – كما يقوؿ العلماء – فإف ا٢بكمة ُب صدكر الكرامة . الوٕب

كاالجتهاد ُب العبادة كاالحَباز عن السيئات، كىذا ال ٰبتاج إليو بعد موت الوٕب؛ ْلف عْب 
اليقْب ٰبصل بعد ا٤بوت، كما بعد ا٤بوت ليس كقت التكليف؛ كْلجل ىذا صرَّح العلماء بأف 

 .الكرامة ليست مقصودة، كإ٭با ا٤بقصود ىو االستقامة

أف الكرامة لو ثبتت لشخص من اْلكلياء فإنو ٯبتهد ُب إخفائها كال يركن إليها، 
كٱباؼ أف تكوف من قبيل االستدراج، كيسعى ُب أف ال يطلع عليو أحد، كٰباكؿ كتمانو، 

ا من االغَبار كاالشتهار  .خوؼن ى

كليس كل أمر خارؽ للعادة تيعد من الكرامة، كال دليالن على الوالية، بل قد يكوف 
اْلمر ا٣بارؽ للعادة من قىًبيل االستدراج الشيطا٘ب، كاْلحواؿ الشيطانية الٍب تصدر من الفسقة 
كالفجرة، بل من الكفرة كا٤بشركْب، حٌب أمثاؿ فرعوف، كالسامرم، كالدجاؿ، فال يدؿ اْلمر 

ا٣بارؽ للعادة على أنو كرامة، فال يقطع ا٤بتصوفة أف حصوؿ شيء معْب من كرامة ذلك الوٕب، 
 .بل رٗبا يكوف استدراجنا، كىو ال يدرم

ىي ُب ا٢بقيقة ليست بكرامات ْلكلياء الرٞبن، – إف كثّبنا ٩با يظنو ا٤بتصوفة كرامات 
بل ا٢بقيقة أف الشياطْب قد تظهر ٥بم بصورة شيوخهم كأكليائهم، كأتوا بغرائب من ا٣بوارؽ 
إضالالن ٥بم كاستدراجنا ٥بم، فيظنوف أف ىذه من كرامات اْلكلياء، كتتمثل ٥بم الشياطْب 

فيظنوف أف الوٕب الفال٘ب قد حضر لإلغاثة، كأف فالننا قد خرج من القرب، كأف الوٕب الفال٘ب قد 
كلَّمو أك عانقو، كالشيطاف رٗبا يقضي بعض حاجتو، فيظن أف ىذه من كرامات الوٕب مع أف 

 .ىذه أحواؿ شيطانية تصدر من ىؤالء الشياطْب

إف ىؤالء ا٤بستًغيثْب بغّب اهلل كثّبنا ما ينادكف الفسفة كالفجرة، كتارة يطلبوف ا٤بدد من 
الزنادقة كا٤بالحدة، كأيخرل يستًغيثوف بأعداء اهلل الكفرة، فهل ىم من أكلياء اهلل؟ كىل ما 
صدر منهم ييعد من الكرامات؟ كال، بل ىم من أكلياء الشيطاف كخوارقهم ليس إالَّ من 

االستدراجات الشيطانية، كلكن ا٤بستًغيثْب بغّب اهلل كصلوا من ا٢بمق درجة ال ينتبهوف ٥بذا 
 .مطلقنا
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إف ىؤالء ا٤بتصوفة أكذب الناس على اإلطالؽ ُب نقل الكرامات، فكم من 
 .الكرامات نقموا ْلكليائهم، كىي ُب ا٢بقيقة من الكذب كاالفَباء على صاحب القرب

ٍب إف للكرامة حدكدنا كضوابط، فليس كل شيء يستطيع أف يفعلو الوٕب مثالن، كمن 
 :ىذه الضوابط ما يلي

 .أف يكوف صاحبها مؤمننا متقينا-  أ

 .أالَّ يدعي صاحبها الوالية-  ب

أالَّ تكوف الكرامات فوؽ ما كاف للنيب من ا٤بعجزات، إذ الكرامات ال تسبق -  ج
ا٤بعجزات، فالكرامة الٍب ييكرَـّ ّٔا أحد من ىذه اْلمة ال بد أف يكوف ٥با أصل من معجزات 

. اىػ ( (النيب كما نصَّ عليو العلماء
الًَّذينى آمىنيوا . أىال ًإفَّ أىٍكلًيىاءى اللًَّو ال خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىال ىيٍم ٰبىٍزىنيوفى }: قاؿ تعإب : اكالن 
اٲباف ، كتقوم ، كٮبا من : ، فينت االية شركط الوالية كىي  (63-62يونس) {كىكىانيوا يػىتػَّقيوفى 

. االمور القلبية ، فال ٯبوز لنا اف ٫بكم علي شخص بانو من اكلياء اهلل ، اال بدليل 
حكم الصوفية علي بعض الكفرة ، كالفسقة باهنم من اكلياء  اهلل ، كىذا زعم : ثانيا 

. باطل ، كسنبْب االمر ُب ا٤بباحث القادمة 
ظهور االمر ا٣بارؽ للعادة علي شخص ال يدؿ علي اف ذلك الشخص كٕب : ثالثا 

: النواس بن ٠بعاف، قاؿهلل ، يدؿ علي ذلك ما ركاه االماـ مسلم ُب صحيحو من حديث 
ذكر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم الدجاؿ ذات غداة، فخفض فيو كرفع، حٌب ظنناه ُب 

يا رسوؿ اهلل ذكرت : قلنا« ما شأنكم؟»: طائفة النخل، فلما رحنا إليو عرؼ ذلك فينا، فقاؿ
غّب الدجاؿ »: الدجاؿ غداة، فخفضت فيو كرفعت، حٌب ظنناه ُب طائفة النخل، فقاؿ

أخوفِب عليكم، إف ٱبرج كأنا فيكم، فأنا حجيجو دكنكم، كإف ٱبرج كلست فيكم، فامرؤ 
حجيج نفسو كاهلل خليفٍب على كل مسلم ، إنو شاب قطط، عينو طافئة، كأ٘ب أشبهو بعبد 

العزل بن قطن، فمن أدركو منكم، فليقرأ عليو فواتح سورة الكهف، إنو خارج خلة بْب الشأـ 
يا رسوؿ اهلل كما لبثو ُب اْلرض؟ : قلنا« كالعراؽ، فعاث ٲبينا كعاث مشاال، يا عباد اهلل فاثبتوا

يا : قلنا« أربعوف يوما، يـو كسنة، كيـو كشهر، كيـو كجمعة، كسائر أيامو كأيامكم»: قاؿ
؟ قاؿ يا : قلنا« ال، اقدركا لو قدره»: رسوؿ اهلل فذلك اليـو الذم كسنة، أتكفينا فيو صالة يـو

كالغيث استدبرتو الريح، فيأٌب على القـو فيدعوىم، : " رسوؿ اهلل كما إسراعو ُب اْلرض؟ قاؿ
فيؤمنوف بو كيستجيبوف لو، فيأمر السماء فتمطر، كاْلرض فتنبت، فَبكح عليهم سارحتهم، 
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، فيدعوىم فّبدكف عليو  أطوؿ ما كانت ذرا، كأسبغو ضركعا، كأمده خواصر، ٍب يأٌب القـو
قولو، فينصرؼ عنهم، فيصبحوف ٩بحلْب ليس بأيديهم شيء من أموا٥بم، كٲبر با٣بربة، فيقوؿ 

أخرجي كنوزؾ، فتتبعو كنوزىا كيعاسيب النحل، ٍب يدعو رجال ٩بتلئا شبابا، فيضربو : ٥با
بالسيف فيقطعو جزلتْب رمية الغرض، ٍب يدعوه فيقبل كيتهلل كجهو، يضحك، فبينما ىو 

كذلك إذ بعث اهلل ا٤بسيح ابن مرٙب، فينزؿ عند ا٤بنارة البيضاء شرقي دمشق، بْب مهركدتْب، 
. "...كاضعا كفيو على أجنحة ملكْب

. قايٛا يف قؿ١ ْكٌ عسؽ بًكٝظ دالي١ يتؿسف ايٛيٞ يف ايهٕٛ : ايػب١ٗ ارتاَط١ 

معلـو اف الدليل اذا تطرؽ اليو االحتماؿ بطل بو االستدالؿ خصوصا ُب قضية : اكال 
: العقيدة كقد تعددت االقواؿ ُب تفسّب االية نذكر منها علي كجو الذكر ال ا٢بصر 

.  السالـ  سليماف عليو
. احد ا٤بالئكة 

 .جربيل عليو السالـ 

  .رجل من بِب إسرائيل 

 .آصف كاتب سليماف 

 .رجل من اْلندلس 

 . ا٣بضر 

ككذا رىكىل ٧بمد بن . كىو آصف كاتب سليماف: قاؿ ابن عباس )): – رٞبو اهلل - قاؿ ابن كثّب 
: أنو آصف بن برخياء، ككاف صٌديقا يعلم االسم اْلعظم ، كقاؿ قتادة: إسحاؽ، عن يزيد بن ركماف

زاد -إنو كاف من اإلنس : ككذا قاؿ أبو صاّب، كالضحاؾ، كقتادة. كاف مؤمنا من اإلنس، كا٠بو آصف
كاف ا٠بو بليخا -: ُب ركاية عنو -كاف ا٠بو أسطـو ، كقاؿ قتادة : من بِب إسرائيل ، كقاؿ ٦باىد: قتادة

ًيعة: ىو رجل من اْلندلس يقاؿ لو: ، كقاؿ زىّب بن ٧بمد . أنو ا٣بضر: ذك النور ، كزعم عبد اهلل بن ٥بى
ا  .اىػ ( (كىو غريب جدن

كقالت فرقة ىو سليماف عليو السالـ، : قاؿ ابن عطية: "– رٞبو اهلل - قاؿ القرطيب  
كأف " أنا آتيك بو قبل أف تقـو من مقامك : " كا٤بخاطبة ُب ىذا التأكيل للعفريت ٤با قاؿ

" أنا آتيك بو قبل أف يرتد إليك طرفك : " سليماف استبطأ ذلك فقاؿ لو على جهة ٙبقّبه
 ".ىذا من فضل رىب : " كاستدؿ قائلو ىذه ا٤بقالة بقوؿ سليماف
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ما ذكره ابن عطية قالو النحاس ُب معا٘ب القرآف لو، كىو قوؿ حسن إف شاء : قلت
. اىػ"اهلل تعأب

ا٭با امره اذا )): معارضة ىذا القوؿ لصريح القراف كصحيح العقل ، قاؿ تعإب : ثانيا 
. االية ( (اراد شئيا اف يقوؿ لو كن فيكوف 

مر معنا اف الكرامة ىي امر خارؽ للعادة خص اهلل  بو عباده ا٤بؤمنْب ا٤بتقْب : ثالثا 
كال يشَبط اف يعلم ّٔا الوٕب كال اختيار لو فيها فنأخذ من ىذا اف ادعاء الصوفية اف اغلب 
أكلياءىم  ٰبيوف ا٤بوٌب مٍب ارادك امر باطل الف استدامة ذلك ٘بعل الكرامة امر معتاد كىذا 

، كما اف مالزمة االمر ا٣بارؽ للعادة ال تكوف اال لالنبياء  (خارقة للعادة)يناقض القوؿ باهنا 
كتسخّب ا١بن كالرياح كأالنة ا٢بديد لسيدنا سليماف اك احياء ا٤بوٌب لسيدنا عيسي كغّبىا كٓب 

يثبت بدليل صحيح اف الكرامات الٍب حصلت لصحابة رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم 
. كانت مالزمة ٥بم طواؿ حياُتم 

جرب رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم كل السبل كالوسائل لينقذ عمو : رابعا 
ابوطالب من الكفر فلم يستطع إب ذلك سبيال ، فإذا كاف لو تصرؼ اليس كاف من االحرم 

. اف يقوؿ لو كن مؤمنا فيكوف 
نتحدم ام كٕب يدعي اف لو تصرؼ اف ٯبعل كل من خلقو اهلل علي كجو : خامسا 

.  االرض مسلما موحدان كأ٘ب لو ىذا ، اك اف يأٌب بالشمس من ا٤بغرب 
: ايػب١ٗ ايطادض١  . قؿ١ دسٜر َع ايؿيب : 

                                                 

  .13/205 تفسّب القرطيب  

 راجع الكتاب صفحة   
 كاف فيمن ملك كاف: " قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف من حديث صهيب، (3005ح)ركم مسلم ُب صحيحو  

 فكاف يعلمو، غالما إليو فبعث السحر، أعلمو غالما إٕب فابعث كربت، قد إ٘ب: للملك قاؿ كرب، فلما ساحر، لو ككاف قبلكم،
 الساحر أتى فإذا إليو، كقعد بالراىب مر الساحر أتى إذا فكاف فأعجبو كالمو، ك٠بع إليو فقعد راىب سلك إذا طريقو، ُب

 الساحر، حبسِب: فقل أىلك خشيت كإذا أىلي، حبسِب: فقل الساحر، خشيت إذا: فقاؿ الراىب، إٔب ذلك فشكا ضربو،
 حجرا، فأخذ أفضل؟ الراىب أـ أفضل آلساحر أعلم اليـو: فقاؿ الناس، حبست قد عظيمة دابة على أتى إذ كذلك ىو فبينما
 كمضى فقتلها، فرماىا الناس، ٲبضي حٌب الدابة، ىذه فاقتل الساحر أمر من إليك أحب الراىب أمر كاف إف اللهم: فقاؿ
 فإف ستبتلى، كإنك أرل، ما أمرؾ من بلغ قد مِب، أفضل اليـو أنت بِب أم: الراىب لو فقاؿ فأخربه، الراىب فأتى الناس،
 قد كاف للملك جليس فسمع اْلدكاء، سائر من الناس كيداكم كاْلبرص، اْلكمو يربئ الغالـ ككاف علي، تدؿ فال ابتليت
 آمنت أنت فإف اهلل، يشفي إ٭با أحدا أشفي ال إ٘ب: فقاؿ شفيتِب، أنت إف أٝبع، لك ىاىنا ما: فقاؿ كثّبة، ّٔدايا فأتاه عمي،
 بصرؾ؟ عليك رد من: ا٤بلك لو فقاؿ ٯبلس، كاف كما إليو فجلس ا٤بلك فأتى اهلل، فشفاه باهلل ف من فشفاؾ، اهلل دعوت باهلل
 لو فقاؿ بالغالـ، فجيء الغالـ، على دؿ حٌب يعذبو يزؿ فلم فأخذه اهلل، كربك ريب: قاؿ غّبم؟ رب كلك: قاؿ ريب،: قاؿ
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الغالـ نيب ، النو تكلم بامور غيبية ، كقد كقعت كما قاؿ ، كثبت انو ليس بساحر ، 
ا }: قاؿ تعإب  ًإالَّ مىًن اٍرتىضىى ًمٍن رىسيوؿو فىًإنَّوي  (26)عىآًبي اٍلغىٍيًب فىالى ييٍظًهري عىلىى غىٍيًبًو أىحىدن

ا ٍلًفًو رىصىدن ٍيًو كىًمٍن خى  ،  [27، 26: ا١بن] {يىٍسليكي ًمٍن بػىٍْبً يىدى
فقد ظهر أف أعلم ا٤بخلوقات كىم الرسل، كا٤بالئكة ال يعلموف من : "قاؿ الشنقيطي 

: الغيب إال ما علمهم اهلل تعأب، كىو تعأب يعلم رسلو من غيبو ما شاء، كما أشار لو بقولو
: ، كقولو [179 \ 3]كما كاف اهلل ليطلعكم على الغيب كلكن اهلل ٯبتيب من رسلو من يشاء 
[ . 27، 26 \ 72]عآب الغيب فال يظهر على غيبو أحدا إال من ارتضى من رسوؿ اآلية 

تنبيو 
٤با جاء القرآف العظيم بأف الغيب ال يعلمو إال اهلل، كاف ٝبيع الطرؽ الٍب يراد ّٔا 
. التوصل إٔب شيء من علم الغيب غّب الوحي من الضالؿ ا٤ببْب، كبعض منها يكوف كفرا

من أتى عرافا فسألو عن »: أنو قاؿ- صلى اهلل عليو كسلم - كلذا ثبت عن النيب 
، كال خالؼ بْب العلماء ُب منع العيافة، كالكهانة، « شيء ٓب تقبل لو صالة أربعْب يوما

، ككل ذلك يدخل ُب الكهانة  ْلهنا تشمل ٝبيع أنواع ؛ كالعرافة، كالطرؽ، كالزجر، كالنجـو
. ادعاء االطالع على علم الغيب

 « ليسوا بشيء»: عن الكهاف، فقاؿ- صلى اهلل عليو كسلم - كقد سئل 

                                                                                                                                            

 فأخذه اهلل، يشفي إ٭با أحدا، أشفي ال إ٘ب: فقاؿ كتفعل، كتفعل كاْلبرص، اْلكمو تربئ ما سحرؾ من بلغ قد بِب أم: ا٤بلك
 مفرؽ ُب ا٤بئشار فوضع با٤بئشار، فدعا فأىب، دينك، عن ارجع: لو فقيل بالراىب، فجيء الراىب، على دؿ حٌب يعذبو يزؿ فلم

 حٌب بو فشقو رأسو، مفرؽ ُب ا٤بئشار فوضع فأىب دينك، عن ارجع: لو فقيل ا٤بلك ٔبليس جيء ٍب شقاه، كقع حٌب فشقو رأسو،
 ككذا، كذا جبل إٔب بو اذىبوا: فقاؿ أصحابو، من نفر إٔب فدفعو فأىب دينك، عن ارجع لو فقيل بالغالـ جيء ٍب شقاه، كقع

 ٗبا اكفنيهم اللهم: فقاؿ ا١ببل، بو فصعدكا بو فذىبوا فاطرحوه، كإال دينو، عن رجع فإف ذركتو، بلغتم فإذا ا١ببل، بو فاصعدكا
 نفر إٔب فدفعو اهلل، كفانيهم: قاؿ أصحابك؟ فعل ما: ا٤بلك لو فقاؿ ا٤بلك، إٔب ٲبشي كجاء فسقطوا، ا١ببل ّٔم فرجف شئت،
 اللهم: فقاؿ بو، فذىبوا فاقذفوه، كإال دينو عن رجع فإف البحر، بو فتوسطوا قرقور، ُب فاٞبلوه بو اذىبوا: فقاؿ أصحابو، من

 اهلل، كفانيهم: قاؿ أصحابك؟ فعل ما: ا٤بلك لو فقاؿ ا٤بلك، إٔب ٲبشي كجاء فغرقوا، السفينة ّٔم فانكفأت شئت، ٗبا اكفنيهم
 جذع، على كتصلبِب كاحد، صعيد ُب الناس ٘بمع: قاؿ ىو؟ كما: قاؿ بو، آمرؾ ما تفعل حٌب بقاتلي لست إنك: للملك فقاؿ
 قتلتِب، ذلك فعلت إذا فإنك ارمِب، ٍب الغالـ، رب اهلل باسم: قل ٍب القوس، كبد ُب السهم ضع ٍب كنانٍب، من سهما خذ ٍب

 اهلل، باسم: قاؿ ٍب القوس، كبد ُب السهم كضع ٍب كنانتو، من سهما أخذ ٍب جذع، على كصلبو كاحد، صعيد ُب الناس فجمع
 آمنا الغالـ، برب آمنا: الناس فقاؿ فمات، السهم موضع ُب صدغو ُب يده فوضع صدغو، ُب السهم فوقع رماه ٍب الغالـ، رب
 فأمر الناس، آمن قد حذرؾ، بك نزؿ كاهلل قد ٙبذر؟ كنت ما أرأيت: لو فقيل ا٤بلك فأٌب الغالـ، برب آمنا الغالـ، برب

 حٌب ففعلوا اقتحم،: لو قيل أك فيها، فأٞبوه دينو عن يرجع ٓب من: كقاؿ النّباف، كأضـر فخدت السكك، أفواه ُب باْلخدكد
  "ا٢بق على فإنك اصربم أمو يا: الغالـ ٥با فقاؿ فيها، تقع أف فتقاعست ٥با صيب كمعها امرأة جاءت
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 عنو أخرب كافر، فهو بو، كجـز غدا الغيث ينزؿ إنو قاؿ فمن: نصو ما اآلية ىذه تفسّب ُب القرطيب كقاؿ
، ٓب فإف كافر، فإنو الرحم ُب ما يعلم إنو قاؿ من ككذلك ال، أـ ادعاىا بأمارة  ينزؿ النوء إف: كقاؿ ٯبـز
 أنو إال يكفر، ٓب علمو، ُب كسبق قدره ما على ا٤باء سبب كإنو عادة، ا٤باء سبب كإنو عادة، ا٤باء بو

 مٌب ينزؿ ْلنو ؛ حكمتو بلطيف كجهال الكفر، أىل بكلمة تشبيها فيو فإف بو، يتكلم أال لو يستحب
. النوء دكف كمرة كذا، بنوء مرة شاء

 بيانو يأٌب ما على ، «بالكواكب ككافر يب مؤمن عبادم من أصبح»: تعأب اهلل قاؿ
 .اىػ"تعأب اهلل شاء إف الواقعة ُب

كقاؿ ابن بطاؿ ٲبكن أف يكوف جريج نبيا كذا قاؿ )): –  رٞبو اهلل - قاؿ بن حجر 
. اىػ" يتأتى ُب حق ا٤برأة الٍب كلمها كلدىا ا٤برضع كما ُب بقية ا٢بديث كىذا اإلحتماؿ ال

 :ادعا٤ اإلي١ٖٝٛ ٚايتؿسف يف ايهٕٛ 

كمنهم الشيخ ٧بمد ا٢بضرم رضي اهلل تعأب عنو؛ ا٤بدفوف بناحية هنبا بالغربية، كضرٰبو : "قاؿ الشعرا٘ب 
يلوح من البعد من كذا ككذا بلدان، كاف من أصحاب جدم رضي اهلل عنهما، ككاف يتكلم بالغرائب 

كالعجائب من دقائق العلـو كا٤بعارؼ ما داـ صاحيان، فإذا قوم عليو ا٢باؿ تكلم بألفاظ ال يطيق أحد 
٠باعها ُب حق اْلنبياء كغّبىم، ككاف ييرل ُب كذا ككذا بلدان ُب كقت كاحد، كأخرب٘ب الشيخ أبو الفضل 

بسم اهلل؛ فطلع ا٤بنرب، فحمد اهلل كأثُب عليو : السرسي أنو جاءىم يـو ا١بمعة، فسألوه ا٣بطبة، فقاؿ
فسل السيف . كفر: كأشهد أف ال إلو لكم إال إبليس عليو الصالة كالسالـ، فقاؿ الناس: ك٦بده، ٍب قاؿ

كنزؿ، فهرب الناس كلهم من ا١بامع، فجلس عند ا٤بنرب إٔب أذاف العصر كما ٘برأ أحد أف يدخل ا١بامع، 
فعددنا لو : ٍب جاء بعض أىل البالد آّاكرة، فأخرب أىل كل بلد أنو خطب عندىم كصلى ّٔم، قاؿ

ال يكمل الرجل حٌب : ككاف يقوؿ...ذلك اليـو ثالثْب خطبة، ىذا ك٫بن نراه جالسان عندنا ُب بلدنا
اْلرض بْب يدم كاإلناء الذم آكل منو، كأجساد : ككاف يقوؿ. يكوف مقامو ٙبت العرش على الدكاـ

. اىػ" ا٣بالئق كالقوارير أرل ما ُب بواطنهم، توُب رضي اهلل عنو سنة سبع كتسعْب كٜبا٭بائة رضي اهلل عنو
كقاؿ ُب ): قاؿ الشعرا٘ب ُب ترٝبة الشيخ إبراىيم بن ٰبٓب بن أٞبد بن ٧بمد بافضل

فإذا فيها كرد علينا - رضي اهلل عنو - بعض مصنفاتو كردت إٕبَّ رقعة من الفقيو ابن العريب 
الفقّب ٰبيي كٲبيت بإذف اهلل تعأب، كالفقّب يقوؿ للشيء كن فيكوف بإذف اهلل : فقّب كقاؿ لنا

                                                 

  .(482 / 1)أضواء البياف ُب إيضاح القرآف بالقرآف  
 ( .483 / 6) فتح البارم 

 ( .94 / 2) الطبقات الكربل 
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فأشكل علينا مافيها فقاؿ الشيخ إبراىيم . تعأب كالفقّب ٓب يلد كٓب يولد كٓب يكن لو كفوان أحد
: شعران - رضي اهلل عنو - بن ٰبٓب 

إذا ٓب أفتكم بصريح علم فال من بعدىا تستفتيو٘ب 
ٗبا ُب ٧بكم القرآف أفٍب كإال بعد ىذا كذبو٘ب 

.  (ٍب أجاب عن الكل ٔبواب فايق عجيب كأتى على كل مسألة بدليل من القرآف
ا٢بكاية السابعة كالثالثوف بعد الثالٜبائة ): –  رٞبو اهلل - قاؿ عبدالرٞبن ا٣بطيب 

عن عبدالرحيم بن علي - رضي اهلل عنو - كىي السادسة كالتسعوف من مناقب السقاؼ 
رضي اهلل - كنت يومان ُب ٦بلس شيخنا الشيخ عبدالرٞبن :قاؿ- رٞبو اهلل تعأب -ا٣بطيب 
أتى :فتكلم الشيخ ُب الشيخ أيب الغيث بن ٝبيل اليمِب ٍب قاؿ ُب أثناء مدحو- تعأب عنو 

يا أبا الغيث ما عرفنا إيش مذىبك أخربنا إيش : فقهاء اليمن إٔب الشيخ أيب الغيث كقالوا لو
ال أنا شافعي كال مالكي كال ): مذىبك أنت شافعي أـ مالكي أـ حنبلي أـ حنفي؟ فقاؿ ٥بم

جندارم من جنادرة السلطاف،ٍب سكت :فإيش أنت فقاؿ): حنبلي كال حنفي، فقالوا لو
ساعة ٍب ٮبز نفسو كمد يديو ُب ا٥بواء كقاؿ بأعلى - رضي اهلل تعأب عنو - الشيخ عبدالرٞبن 

أنا جندارم من جنادرة السلطاف، قاؿ عبدالرحيم ٍب بعد ذلك بأياـ قلت للشيخ : صوتو
ما ىذا معناه، ىو الذم : كما جندارم السلطاف، فقاؿ-: رضي اهلل تعأب عنو - عبدالرٞبن 

يدخل على السلطاف من غّب إذف كال عليو حجاب، كيأمر كينهى كال أحد يعارضو فيما يريد، 
كإذا دخل بلدان أك مكانان ٓب يبق ْلحد معو من أىل تلك الديار كا٤بكاف أمر ال أمّب كال كزير 
 (...كالغّبٮبا، بل اْلمر أمر ا١بندارم كا٢بكم حكمو ما شاء فعل كال معقب ْلمره كال مرد لو

 .
أف رجالن أنشد أبياتان تتعلق بالبعث كا٢بساب، فتواجد : من كراماتو)): كقاؿ النبها٘ب  

بشرط : فقاؿ الرجل. أعد اْلبيات: صاحب الَبٝبة كخر مغشيان عليو، فلما أفاؽ قاؿ للرجل
ما : ليس ذلك إٕب، كلكن اطلب ما شئت من ا٤باؿ، فقاؿ الرجل: فقاؿ. أف تضمن ٕب ا١بنة

أريد إال ا١بنة، كإف حصل لنا شيء ما كرىنا؛ فدعا لو با١بنة، فحسنت حالة الرجل كانتقل إٔب 
رٞبة اهلل، كشيعو السيد عبد اهلل ا٤بذكور، كحضر دفنو، كجلس عند قربه ساعة فتغّب كجهو ٍب 

شيخي : إف الرجل ٤با سألو ا٤بلكاف عن ربو، قاؿ: ضحك كاستبشر، فسئل عن ذلك، فقاؿ
مرحبان بك كبشيخك : عبد اهلل باعلوم، فتعبت لذلك، فسأاله أيضان، فأجاب بذلك، فقاال

                                                 

  ( .147 - 146 / 1 ) ا١بوىر الشفاؼ 

( . 82-1/81) ا١بوىر الشفاؼ 
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( (ىكذا ينبغي أف يكوف الشيخ، ٰبفظ مريده حٌب بعد موتو: عبد اهلل باعلوم ، قاؿ بعضهم
 .

ألبس . أنا كل كٌٕب ُب اْلرض خلعتو بيدم  ): كنقل الشعرا٘ب عن الدسوقي قولو 
أنا بيدم أبواب ، كعلى الكرسي خاطبتو ، أنا ُب السماء شاىدت ريب ، منهم من شئت 
.  (من زار٘ب أسكنتو جنة الفردكس . كبيدم جنة الفردكس فتحتها ، النار أغلقتها 

كدخلت على الشيخ يومان امرأة أمّب، فوجدت حولو نساء ا٣باص : "قاؿ الشعرا٘ب 
فنظرت، فوجدت . انظرم: تكبّْسو، فأنكرت بقلبها عليو، فلحظها الشيخ بعينو كقاؿ ٥با

 .اىػ((كجوىهن عظامان 

ما : كقاؿ لو سيدم علي بن كفا)): كقاؿ الشعرا٘ب ُب ترٝبة مشس الدين ٧بمد ا٢بنفي
فما : ؟ فقاؿ لو سيدم ٧بمد رضي اهلل عنو.تقوؿ ُب رجل رحى الوجود بيده يدكرىا كيف شاء

 .((تقوؿ فيمن يضع يده عليها فيمنعها أف تدكر؟

كالشيخ حياة بن قيس ا٢برا٘ب متصرؼ حْب كاف حيا كمتصرؼ )): كقاؿ الشعرا٘ب 
. ((بعد موتو

كمنهم الشيخ عبد اهلل أحد أصحاب سيدم عمر النبيٍب كتب ٕب )): كقاؿ النبها٘ب
أنو رآ٘ب ٕبضرة رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو كسلم ػ كىو يقوؿ لإلماـ علي بن أيب طالب ألبس 

. ((عبد الوىاب الشعرا٘ب طاقيٍب ىذه كقل لو يتصرؼ ُب الكوف فما دكنو مانع
عبيد أحد أصحاب الشيخ حسْب كاف لو خوارؽ مدىشة كمنها )): كقاؿ النبها٘ب 

أنو يأمر السحاب أف ٲبطر فيمطر ُب كلوقتو ككل من تعرض لو بسوء قتلو ُب ا٢باؿ دخل مرة 
يا عزرائيل إف ٓب تقبض أركاحهم : ا١بعفرية فتبعو ٫بو ٟبسْب طفالف يضحكوف عليو فقاؿ

: اسكت فقاؿ لو : ْلعزلنك من ديواف ا٤بالئكة فأصبحوا موتى أٝبعْب كقاؿ لو بعض القضاة 
.  اىػ ((اسكت أنت فخرس كعمي كصم
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كو٘ب صورة إنساف من الشجعاف، فتصور : كاف الشيخ يقوؿ لعصاه): كقاؿ النبها٘ب 
ككاف كثّبا ما يقوؿ ١بماعة ٲبوت شخص : ُب ا٢باؿ كيرسلها ُب حوائجو ٍب تعود عصا، قاؿ

فكل من أخذ من غسلو شيئا ككضعو عنده ُب قنينة  ( ىػ27)من عباد اهلل ُب ثامن صفر سنة 
كمس منو اْلبرص أك اْلجذـ أك اْلعمى أك ا٤بريض شفي من مرضو أك عماه، فما عرفوا أنو 

يعِب نفسو إال يـو مات، فلم يقع من ماء غسلو على اْلرض نقطة كقد صبوا عليو ٫بو أربعْب 
 . اىػ ( (قلة، فكاف يقاؿ أف رجاؿ الغيب كانت تغَبؼ ماء غسلو
أنو غاب عن بلده : كمن كراماتو): كقاؿ النبها٘ب ُب ذكر كرامات أٞبد بن إدريس 

مرة؛ ليذكر إخوانو ُب اهلل كمعو ٝبلة من أصحابو، فمات كلده فأخربكه بذلك، فأرسل إليهم 
من قاؿ لك ٛبوت؟ قم بإذف اهلل : أف ال تدفنوه حٌب أحضر، فحضر بعد ثالثة أياـ فقاؿ لو

 اىػ ( (فقاـ حيا فلم يشر لو ُب صحبة كأمره بصحبة سيدم أيب القاسم الوزير الغازم. تعأب
 .

قاؿ سيدنا أبو السعود بن الشبل البغدادم رضي اهلل عنو ، عاقل )): كقاؿ النبها٘ب
ىل أعطاؾ اهلل التصرؼ كىو أصل : زمانو ، كقد سألو بعض من ال يكتمو من حالو شيئان 

. اىػ((نعم منذ ٟبسة عشر سنة ، كتركناه تظرفان ، فا٢بق يتصرؼ لنا: ؟ فقاؿ.الكرامات
كنت عند الشيخ عدم بن مسافر رضي اهلل عنو : كقاؿ الشيخ عمر)): كقاؿ النبها٘ب

، فقاؿ (ا٣بطيب حسْب)يومان، فجاء ٝباعة من اْلكراد كالبوزية زائرين، ككاف فيهم رجل يدعى 
قم أنت كا١بماعة حٌب نقلب أحجاران كنعمل حائطان للبستاف، فنهض ! يا حسْب: لو الشيخ

الشيخ كهنض معو ا١بماعة، كصعد الشيخ إٔب سطح ا١ببل، كجعل يقطع أحجاران كيدحرجها 
كىم ينقلوهنا إٔب مكاف العمل؛ فأصاب حجر رجالن، فاختلط ٢بمو بعظمو كألصق باْلرض، 

مات فالف إٔب رٞبة اهلل تعأب، فا٫بدر الشيخ من : فمات من ساعتو؟ فنادل ا٣بطيب حسْب
سطح ا١ببل، كأتى الرجل ا٤بصاب، كرفع يديو إٔب السماء، كدعا لو، فقاـ الرجل بإذف اهلل 

. اىػ((تعأب كأنو ٓب يصبو شيء
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كاف من أجالء ا٤بشايخ كأكابر : عزاز بن مستودع البطائحي)): كقاؿ النبها٘ب
كالتمكْب التاـ كالتصريف ...العارفْب كأعياف الصا٢بْب كرؤساء ا٤بقربْب، لو اآليات الصادقة

. اىػ((العاـ 
أخي جالؿ الدين أكرب من ذلك كلو، ىو يتصرؼ ُب : فقاؿ ٕب)): كقاؿ النبها٘ب

.  اىػ((الكوف
ابن شارح ا١بامع الصغّب؛ ! زين العابدين بن عبد الرءكؼ ا٤بناكم) )): كقاؿ النبها٘ب

: حدث ا٢بمصا٘ب، كىو أحد ا٤بشايخ العارفْب، قاؿ...من أكابر اْلكلياء كأعياف اْلصفياء
رأيت طعيمة الصعيدم ا٤بصرم، كىو من أكابر اْلكلياء ُب علم اْلركاح، كأمامو إنساف 

زين العابدين ا٤بناكم، قد ككل بأىل : ما ىذا؟ قاؿ: كالنور، أك نور كاإلنساف، قلت
. اىػ((الربزخ

أبو عبد اهلل ٧بمد بن موسى ابن اإلماـ أٞبد بن موسى بن عجيل )): كقاؿ النبها٘ب
كاف فقيها عا٤با صا٢با صاحب كرامات كمكاشفات، من ذلك أنو كاف لو صاحب من ذكم 
اْلقدار توفيت لو زكجة ككاف ٰببها حبا شديدا، فأسف عليها أسفا كثّبا، فقصد الفقيو ٧بمد 

مرادم أ٘ب أراىا كأعلم ما صارت إليو، فاعتذر منو الفقيو : بن موسى كشكا لو حالو، كقاؿ
ما أرجع إال بقضاء حاجٍب، ككاف لو ٧بل عند الفقيو، فامتهلو ثالثة : فلم يقبل منو، كقاؿ

ادخل ىذا البيت إٔب امرأتك فدخل فوجدىا على ىيئة : أياـ، ٍب طلبو ذات يـو كقاؿ لو
حسنة كعليها لباس حسن، كسأ٥با كيف حا٥با، فأخربتو أهنا على خّب فسره ذلك ٍب خرج إٔب 

. اىػ((الفقيو مسركرا طيب النفس، كقد سكن ما كاف ٯبده من اْلسف
أنو جلس ُب زمن الربيع على : "قاؿ النبها٘ب ُب ترٝبة عبد الرٞبن بن أٞبد ا١بامي 

شاطئ هنر مآلف، كإذا بقنفذة ميتة قد أقبلت على كجو ا٤باء، فأخذىا موالنا ا١بامي، كمسح 
كمنها أف . بيده ظهرىا، فظهر أثر ا٢بياة فيها، ٍب ٤با توجهنا جهة ا٤بدينة أقبلت تسعى خلفنا

موالنا سيف الدين أٞبد قدـ ٤بنزؿ العلوم كمعو ٝبلة من ا٤بدرسْب، فعمل لو ضيافة، كعـز 
يا : على ا١بامي، فأقاموا الذكر بالدفوؼ كا٤بنشدين على العادة، فقاؿ بعض ا٢باضرين للشيخ

ما ىو خالؼ الشرع؟ فحوؿ الشيخ ! كيف استماع الغناء كالطرب بالدفوؼ كالرقص! موالنا

                                                 

 (2/302)جامع كرامات اْلكلياء  
 ( .2/10)جامع كرامات اْلكلياء  
 (.2/84)جامع كرامات اْلكلياء  

 (.238/ 1) كرامات االكلياء  
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كجهو إليو، كتكلم ُب أذنو خفية، فظهر منو صوت عجيب، كحصل لو كجد بالسماع كضرب 
. اىػ((الدؼ

تركت قوٕب للشيء كن فيكوف تأدبا ))كنقل النبها٘ب عن علي بن ٧بمد الدينورم قولو 
 .اىػ((مع اهلل

قاؿ سيدنا أبو السعود بن الشبل البغدادم رضي اهلل عنو ، عاقل )): كقاؿ النبها٘ب
ىل أعطاؾ اهلل التصرؼ كىو أصل : زمانو ، كقد سألو بعض من ال يكتمو من حالو شيئان 

. اىػ ( (نعم منذ ٟبسة عشر سنة ، كتركناه تظرفان ، فا٢بق يتصرؼ لنا: ؟ فقاؿ.الكرامات
كمن ٝبلة القصص ا٤بشهورة أف الفقيو إ٠باعيل ا٢بضرمي رضي اهلل )): كقاؿ النبها٘ب 

عنو أنو قاؿ يومان ٣بادمو كىو ُب سفر يقوؿ للشمس تقف حٌب يصل إٔب منزلو ككاف ُب مكاف 
بعيد كقد قرب غركّٔا فقاؿ ٥با ا٣بادـ ما تطلق ذلك احملبوس فأمرىا ا٣بادـ بالغركب فغربت 

.  اىػ((كأظلم الليل ُب ا٢باؿ
كاف الشيخ عبد العزيز )): كقاؿ ٧بسن بن عبد اهلل بن ٧بسن بن علوم السقاؼ  

كىو الذم . إف تصريفي يصل حٌب إٔب ا١بناف ، كإف ا٢بور ال يفعلن شيئان إال بأمر مِب: يقوؿ
إف كنت تعتقد أف الًبس ػ يعِب القط ػ ُب ٝبيع أقطار اْلرض يأكل الفأر بغّب : قاؿ مرة ٤بريده

.  اىػ ( (إذف مِب ، فما أحسنت اْلدب معي
أنا من كراء أمور ا٣بلق، أنا من كراء )): كركم عن عبد القادر ا١بيال٘ب انو قاؿ 

عقو٥بم، كل رجاؿ ا٢بق إذا كصلوا إٔب القىدىر أمسكوا إال أنا، كصلت إليو كفتح ٕب منو ركزنة، 
. اىػ((فأك١بت فيها، كنازعت أقدار ا٢بق با٢بق للحق، فالرجل ىو ا٤بنازع للقدر ال ا٤بوافق لو

ىو مشهد ذاٌب تتلوف فيو ٗبعا٘ب اْل٠باء : منظر التكوين: "كقاؿ عبد الكرٙب ا١بيلي 
كُب ىذا ا٤بشهد ٘بد من اللذة اإل٥بية ما ... كالصفات، فيغلب عليك ُب كل زماف حكم صفة

يسرم ُب ٝبيع أجزائك، إٔب أف تكاد ٚبرج ركحك من عآب الَبكيب إٔب عآب اْلركاح لشدة 
اللذة ا٤بنطبعة فيك، ٘بدىا ٕبكم الضركرة ٧بسوسة كما ٘بد لذة احملسوسات، كقد أخذت 

                                                 

 (.2/154)جامع كرامات اْلكلياء  

. 158: 2 جامع كرامات اْلكلياء 

( . 1/39) جامع كرامات اْلكلياء 

( . 33ص) نشر احملاسن الغالية 

( . 128ص) كنوز السعادة اْلبدية  

( . 23:ص)ّٔجة اْلسرار كمعدف اْلنوار  
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ىذه اللذة فقّبان عن ٧بسوساتو حٌب غاب عن الكوف كما فيو، فلما رجع إٔب نفسو كجده قد 
 .اىػ((أمُب ٤با سرت فيو اللذة الركحانية فعمت الركح كالقلب

: فقاؿ! لو كشفنا للخلق عنك لرٝبوؾ: قيل للفقيو حسن بن أيب السركر)): كقاؿ 
. اىػ((يا حسن حسنوه، ال تقوؿ كال نقوؿ: كلو كشفت ٥بم عن رٞبتك ٤با عبدكؾ، فقيل

فإف الكامل ُب كقتو مىٍظهر ىذه اْل٠باء الثالثة الٍب )): كقاؿ ٧بمد ّٔاء الدين البيطار 
اهلل كالرٞبن كالرحيم، بل مىٍظهر أ٠باء اهلل على الكماؿ القائم ٕبقيقة ا١بماؿ كا١بالؿ، : ىي

. اىػ((أصبحت أحيي كأميت كأنا على كل شيء قدير: كيف أصبحت؟ فقاؿ: قيل لبعضهم
قاؿ ٕب علي بن ا٣بطاب ا١بزرم با١بزيرة، ككاف من الصا٢بْب؛ )): كقاؿ ابن عريب

، فقاؿ ٕب: يا ابن ا٣بطاب ٛبنَّ، قاؿ: رأيت ا٢بق ُب النـو فقاؿ ٕب يا ابن ا٣بطاب : فسكتُّ
، ٍب قاؿ ٕب ُب الرابعة. ٛبنَّ، فسكتُّ  يا ابن ا٣بطاب أعرض عليك ملكي : قاؿ ذلك ثالثاى ن

يا رب، إف نطقتي فبك، كإف تكلمت فبما : قلت: كملكوٌب كأقوؿ لك ٛبنَّ، كتسكت، فقاؿ
يا رب قد شرٍَّفتى : قل أنت بلسانك، فقلت: ٘بريو على لسا٘ب، فما الذم أقوؿ؟ فقاؿ

يا ابن : أنبياءؾ بكتب أنزلتها عليهم، فشرفِب ٕبديث ليس بيِب كبينك فيو كاسطة، فقاؿ
ا٣بطاب، مىٍن أحسنى إٔب من أساء إليو فقد أخلص هلل شكران، كمىٍن أساء إٔب مىن أحسنى إليو 

يا ابن ا٣بطاب حسبك : يا رب زد٘ب، فقاؿ: قلتي : فقد بدَّؿ نعمة اهلل كفران، قاؿ
 .اىػ((حسبك

فهم ٩بَّن ٰبرفوف الكلم عن مواضعو بتأكيلهم )): كقاؿ ٧بمد ّٔاء الدين البيطار
الفكرم الذم ٰبكموف بو على اهلل، كيقولوف ىو منزه عن كذا، كاهلل ما نزَّه نفسو ىذا التنزيو 

البارد، كال نزىو رسولو صلى اهلل عليو كسلم، بل أخرب رسوؿ اهلل أف اهلل يعجب كيفرح 
كيضحك كيكذب كيشتم كيؤذم كيصرب على اْلذل، فبيعث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

ليتمم مكاـر اْلخالؽ، أم أخالؽ اهلل، فكذب كشتم كأكذم كجاع كظمي كمرض 
كاستقرض، ككل ذلك كارده ُب حق اهلل تعأب، فانطبق اسم اهلل عليو على الكماؿ 

. اىػ((كالتماـ

                                                 

(. 22، 21:ص)ا٤بناظر اإل٥بية،  
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(. 6:ص)النفحات اْلقدسية  
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ك٤با دخل الزنج البصرة، فقتلوا اْلنفس، كهنبوا اْلمواؿ، )): كقاؿ ابو طالب ا٤بكي 
إف هلل عبادان : ٍب قاؿ. لو سألت اهلل تعأب دفعهم؟ فسكت: اجتمع إٔب سهل إخوانيو، فقالوا

! ُب ىذه البلدة لو دعوا على الظا٤بْب ٓب يصبح على كجو اْلرض ظآب إال مات ُب ليلة كاحدة
ْلهنم ال ٰببوف ما ال ٰبب، ٍب ذكر من إجابة اهلل ٥بم أشياء : ًٓبى؟ قاؿ: قيل. كلكن ال يفعلوف

 .اىػ((كلو سألوه أف ال يقيم الساعة ٓب يقمها: ال يستطاع ذكرىا، حٌب قاؿ

ال يكوف الشيخ : كقد قاؿ بعضهم)): كقاؿ ابو ٧بمد عبد اهلل بن أسعد اليافعي
: كقاؿ آخر منهم منكران ٥بذا القوؿ ا٤بذكور! شيخان حٌب ٲبحو خطيئة تلميذه من اللوح احملفوظ

 .اىػ((لو كاف شيخان ما غفل عن تلميذه حٌب كقع ُب ا٣بطيئة

كركم عن بعض اْلكلياء الكبار أنو طلب منو بعض الناس أف يدعو لو اهلل ): كقاؿ 
إف أحببت ذلك فسلم للفقراء مائة دينار، فسلم إليو ذلك، : تعأب أف يرزقو كلدان ذكران، فقاؿ
يا سيد كعدتِب بولد ذكر كما كضعت امرأٌب إال أنثى، فقاؿ : ٍب جاء بعد ذلك ٗبدة كقاؿ لو

فقاؿ لو . ما ىي ناقصة إال شيئان يسّبان ! قاؿ يا سيدم. الدنانّب الٍب سلمتها ناقصة: لو الشيخ
نعم : فقاؿ. ك٫بن أيضان ما نقصناؾ إال شيئان يسّبان، فإف أحببت أف نوُب لك فأكؼ لنا: الشيخ

اذىب فقد أكفينا لك : يا سيدم، ٍب ذىب كعاد إليو بتوفية ذلك النقصاف، فقاؿ لو الشيخ
 .اىػ((كما أكفيت، فرجع إٔب منزلو، فوجد غالمان بقدرة اهلل تعأب كإكرامو ْلكليائو عز كجل

حيكي عن الشبلي أنو أخذ من يد إنساف كسرة خبز فأكلها، ٍب )):  قاؿ الطوسي
إف نفسي ىذه تطلب مِب كسرة خبز، كلو التفت سرم إٔب العرش كالكرسي : قاؿ

. اىػ((الحَبؽ
إف الشيخ عبد القادر متصرؼ ُب العآب، كمأذكف ك٨بتار، )): كيقوؿ أٞبد الربيلوم 

 . اىػ ( (كىو ا٤بدبر ْلمور العآب

: قاؿ ا١بيلي 
سوام فأرجو فضلو أك فأخشاه ... ٕب ا٤بلك ُب الدارين ٓب أر فيهما 
ٝباؿ جالؿ الكل، ما أنا إال ىو ... كقد حزت أنواع الكماؿ، كأنِب 

: ٍب قاؿ 
                                                 

 ( .2/71)قوت القلوب  
 (.68:ص)نشر احملاسن الغالية،  
 (.22:ص)نشر احملاسن الغالية،  
 (.479:ص)اللمع  

( . 26ص) حدائق ٖبشش  



 
43 

 

 اىػ ( (ٝبيع الورل اسم، كذاٌب مسماه... كإ٘ب رب لألناـ كسيد 
كمن كالـ القطب سيدم الشيخ أٞبد الطيب البشّب : " قاؿ عبد احملمود نور الدائم 

سالـه قوال من رب رحيم ، إٔب عبدنا الطيب ، قد " طرحت علي كرقة فيها : قدس اهلل سره 
. اىػ ( (غفرنا لكل من رآؾ أك رأل من رآؾ إٔب سبعة ، أك أخذ عليك طرقك

: كيقوؿ ابن عريب اف اهلل يعبده 
ففي حاؿ أقربو     كُب اْلحياف أجحده 

فيعرفِب كأنكره    كأعرفو فأشهده 
فإ٘ب بالغِب كأنا    أساعده كأسعده 

 .  ((  كيعبد٘ب كاعبده فيحمد٘ب كأٞبده 
كل شيخ ال يغّب صفات تلميذه كيكتب الشقي سعيدا فما ))ككاف الرفاعي يقوؿ 

. اىػ((ىو عندنا برجل
: البن حاج ا٤باحي  (التمساح)كجاء ُب قصيدة 

شي هلل يا ذات التجلي    صاحب السر كالفتح الكلي 
يا الغوث اليب الكوف متوٕب   التصريف ىيلك عجلػػي 

: الرمز للذات االلهية باسماء النساء 
:  قاؿ ابن الفارض 

ففي النشأة اْلكٔب تراءت آلدـ    ٗبظهر حوا قبل حكم اْلمومة 
فهاـ ّٔا كيما يصّب ّٔا أبا    كيظهر بالزكجْب حكم البنوة 

كما برحت تبدك كٚبفى لعلة    على حسب اْلكقات ُب كل 
حقبة 

كتظهر للعشاؽ ُب كل مظهر    من اللبس ُب أشكاؿ حسن 
بديعة 

ففي مرة لبُب كأخرل بثينة    كآكنة تدعى بعزة عزت 

                                                 

 1/32 اإلنساف الكامل 
 . 128 ازاىّب الرياض ص

 498/ 3 الفتوحات ا٤بكية 

 . 94 قالدة ا١بواىر 
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كلسن سواىا ال كال كن غّبىا    كما إف ٥با ُب حسنها من 
. اىػ((شريكة

:  كقاؿ ابن عريب 
فمن ليلى كمن لبُب     كمن ىند كمن بثينو 
. اىػ((كمن قيس كمن بشر    أليسوا كلهم عينو

: م ابراىيم الدسوؽكقاؿ 
٘بلى ٕب احملبوب ُب كل كجهة    فشاىدتو ُب كل معُب كصورة 

: أتدرم من أنا؟ قلت: كخاطبِب مِب بكشف سرائرم    فقاؿ
منيٍب 

فأنت منام بل أنا أنت دائمان    إذا كنت أنت اليـو عْب 
حقيقٍب 

كأنظر ُب مرآة ذاٌب شاىدان    لذاٌب بذاٌب كىي غاية بغيٍب 
كما شهدت عيِب سول عْب ذاُتا   كإف سواىا ال يلم بفكرٌب 
بذاٌب تقـو الذات ُب كل ذركة    أجدد فيها حلة بعد حلة 
فليلى كىند كالرباب كزينب    كعلول كسلمى بعدىا كبثينة 
. اىػ((عبارات أ٠باء بغّب حقيقة    كما لوحوا بالقصد إال لصورٌب

: كقاؿ عبد الكرٙب ا١بيلي 
خبتِب فكانت ٌُب عِب نيابة    أجل عوضان بل عْب ما أنا 

 كاقع

فكنت أنا ىي كىي كانت أنا كما  ٥با ُب كجًود مفردو مىن ينازع 
 بقيتي ّٔا فيها كال تاء بيننا    كحإب ّٔا ماض كذا كمضارع

كلكن رفعت النفس فارتفع ا٢بجا   كنيبهتي من نومي فما أىنا ضاجع 
كشاىدتيِب حقِّا بعْب حقيقٍب    فلي ُب جبْب ا٢بسن تلك 

الطالئع 
 جلوتي ٝبإب فاجتليتي مرائيان    ليطبع فيها للكماؿ مطابع

                                                 

 ( .45ص)ديواف ابن الفارض  

 . 521 الفتوحات ا٤بكية
 (.1/182)الطبقات الكربم،  
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فأكصافها كصفي كذاٌب ذاُتا    كأخالقها ٕب ُب ا١بماؿ مطالع 
كا٠بي حقنا ا٠بها كاسم ذاُتا    ٕب اسم كٕب تلك النعوت 

. اىػ((توابع
: كقاؿ ٧بمد أيب ا٥بدل أفندم الرفاعي 

 كمستخرب عن سر ليلى تركتيو    بعمياءى من ليلى بغّب يقْب

. اىػ((يقولوف خربنا فأنت أمينيها    كما أنا ًإف أخربُتيم بأمْبً 
 :كقاؿ 

 ك٤با شربناىا كدٌب دبيبيها    ًإٔب معدًف اْلسراًر قلت ٥با قفي

٨بافةن أف يسطو عليَّ مدامها    فتظهرى جيالسي على سرمى 
. اىػ((ا٣بفي

:  كقاؿ ا١بيلي 
 كاشرب من الثغر ا٤بداـ    فخمر فيها فيها

 كأدر كئوسك راشدان    رغم الذم يطويها

أبدت ٧باسنها سعاد    فال تكن ٨بفيها 
 .اىػ((كدع اغَبارؾ بالسول    ليس السول يدريها

: يقوؿ
خبتِب فكانت ٌُب عِب نيابة    أجل عوضان بل عْب ما أنا 

 كاقع

فكنت أنا ىي كىي كانت أنا كما  ٥با ُب كجًود مفردو مىن ينازع 
 بقيتي ّٔا فيها كال تاء بيننا    كحإب ّٔا ماض كذا كمضارع

كلكن رفعت النفس فارتفع ا٢بجا   كنيبهتي من نومي فما أىنا ضاجع 
كشاىدتيِب حقِّا بعْب حقيقٍب    فلي ُب جبْب ا٢بسن تلك 

الطالئع 
 جلوتي ٝبإب فاجتليتي مرائيان    ليطبع فيها للكماؿ مطابع

فأكصافها كصفي كذاٌب ذاُتا    كأخالقها ٕب ُب ا١بماؿ مطالع 
                                                 

 (.61:ص)اإًلنساف الكامل  
 (.226:ص)قالدة ا١بواىر  
 (.227:ص)قالدة ا١بواىر  
 (.45:ص)اإلنساف الكامل  
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كا٠بي حقنا ا٠بها كاسم ذاُتا    ٕب اسم كٕب تلك النعوت 
. اىػ((توابع

 : التلمسا٘بقاؿ 
 توٮبت قدمان أف ليلى تربقعت    كأف حجابان دكهنا ٲبنع اللثما

فالحت فما أف ٍب كاهلل حاجب   سول أف طرُب كاف من حسنها أعمى 
: كقاؿ عبد احملمود نور الدائم كما ُب أزاىّب الرياض 

٧بياؾ يا ليلي بدكر طوالع    كا٘ب لو صحوا كسكرا أطالع 
ملكٍب فؤادم بالغراـ كمدمعي   علي ا٣بد فياض كشوقك الذع 

: إٕب أف قاؿ 
عشقتك مذ قد كنت طفال كإنِب   لذاتك اىوم كُب كصالك طامع 

: كيقوؿ ابن سبعْب
كم ذا ٛبٌوه بالشعبْب كالعلم   كاْلمر أكضح من نار على علم 
ككم تعرب عن سلع ككاظمة   كعن زركد كجّباف بذم سلم 
ظللت تسأؿ عن ٪بد كأنت ّٔا  كعن ُتامة ىذا فعل متهم 

ُب ا٢بي حي سول ليلى فتسألو  عنها سؤالك كىم جر للعدؿ 

                                                 

 (.61:ص)اإًلنساف الكامل  
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 وحدة الوجود واالتحاد والحلول
 

: تعسٜف ٚسد٠ ايٛدٛد 

. كحدة الوجود ىي االعتقاد باف كل ما ُب الوجود ىو اهلل 
االعتقاد باف اهلل خلق ا٣بلق ٍب اٙبد معهم مع تباين الذكات ام كا٤باء ُب : االٙباد 

. الكوب
. االعتقاد باف اهلل ٰبل ُب ٝبيع ٨بلوقاتو كٲبتزج امتزاج ا٣بمر با٤باء: ا٢بلوؿ ىو

كإ٭با حدثت ىذه ا٤بقاالت ٕبدكث دكلة التتار كإ٭با : "قاؿ شيخ االسالـ ابن تيمية 
كاف الكفر ا٢بلوؿ العاـ أك االٙباد أك ا٢بلوؿ ا٣باص؛ كذلك أف القسمة رباعية ْلف من جعل 
الرب ىو العبد حقيقة؛ فإما أف يقوؿ ٕبلولو فيو؛ أك اٙباده بو كعلى التقديرين فإما أف ٯبعل 

: فهذه أربعة أقساـ. ذلك ٨بتصا ببعض ا٣بلق كا٤بسيح أك ٯبعلو عاما ١بميع ا٣بلق
ىو ا٢بلوؿ ا٣باص كىو قوؿ النسطورية من النصارل ك٫بوىم ٩بن يقوؿ إف : األول

الالىوت حل ُب الناسوت كتدرع بو كحوؿ ا٤باء ُب اإلناء كىؤالء حققوا كفر النصارل؛ 
بسبب ٨بالطتهم للمسلمْب ككاف أك٥بم ُب زمن ا٤بأموف؛ كىذا قوؿ من كافق ىؤالء النصارل 

إنو حل بعلي بن أيب طالب كأئمة أىل بيتو : من غالية ىذه اْلمة كغالية الرافضة الذين يقولوف
: الذين يقولوف با٢بلوؿ ُب اْلكلياء كمن يعتقدكف ُب الوالية أك ُب بعضهم كغالية النساؾ

 .كا٢بالج كيونس كا٢باكم ك٫بو ىؤالء
 ىو االٙباد ا٣باص كىو قوؿ يعقوبية النصارل كىم أخبث قوال كىم السوداف :والثاني
إف الالىوت كالناسوت اختلطا كامتزجا كاختالط اللنب با٤باء كىو قوؿ من : كالقبط يقولوف

. ا٤بنتسبْب إٔب اإلسالـ. كافق ىؤالء من غالية
 ىو ا٢بلوؿ العاـ كىو القوؿ الذم ذكره أئمة أىل السنة كا٢بديث عن :والثالث

إف اهلل بذاتو ُب : طائفة من ا١بهمية ا٤بتقدمْب كىو قوؿ غالب متعبدة ا١بهمية؛ الذين يقولوف
 {كىو اهلل ُب السماكات كُب اْلرض}: كل مكاف؛ كيتمسكوف ٗبتشابو من القرآف كقولو

كالرد على ىؤالء كثّب مشهور ُب كالـ أئمة السنة كأىل ا٤بعرفة كعلماء  {كىو معكم}: كقولو
. ا٢بديث

 االٙباد العاـ كىو قوؿ ىؤالء ا٤بالحدة الذين يزعموف أنو عْب كجود الكائنات :الرابع
من جهة أف أكلئك قالوا إف الرب يتحد بعبده : كىؤالء أكفر من اليهود كالنصارل من كجهْب

ما زاؿ الرب ىو العبد كغّبه : الذم قربو كاصطفاه بعد أف ٓب يكونا متحدين كىؤالء يقولوف



 
48 

 

كالثا٘ب من جهة أف أكلئك خصوا ذلك ٗبن عظموه كا٤بسيح . من ا٤بخلوقات ليس ىو غّبه
جعلوا ذلك ساريا ُب الكالب كا٣بنازير كاْلقذار كاْلكساخ كإذا كاف اهلل تعأب قد  كىؤالء 

إف اهلل ىو : فكيف ٗبن قاؿ. اآلية {لقد كفر الذين قالوا إف اهلل ىو ا٤بسيح ابن مرٙب}: قاؿ
الكفار كا٤بنافقوف كالصبياف كآّانْب كاْل٪باس كاْلنتاف ككل شيء كإذا كاف اهلل قد رد قوؿ 

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل }: كقاؿ ٥بم {٫بن أبناء اهلل كأحباؤه}: اليهود كالنصارل ٤با قالوا
اآلية فكيف ٗبن يزعم أف اليهود كالنصارل ىم أعياف كجود الرب ا٣بالق  {أنتم بشر ٩بن خلق

ليسوا غّبه كال سواه؟ كال يتصور أف يعذب اهلل إال نفسو؟ كأف كل ناطق ُب الكوف فهو عْب 
كأف  {إف اهلل ٘باكز ْلمٍب عما حدثت بو أنفسها}السامع؟ كما ُب قولو صلى اهلل عليو كسلم 

: -  الناكح عْب ا٤بنكوح حٌب قاؿ شاعرىم
كتلتذ إف مرت على جسدم يدم   ْل٘ب ُب التحقيق لست سواكم  

أعظم من - إف اهلل ىو ٨بلوقاتو كلها : ُب قو٥بم- كاعلم أف ىؤالء ٤با كاف كفرىم 
ككاف النصارل ضالال أكثرىم ال يعقلوف  {إف اهلل ىو ا٤بسيح ابن مرٙب}: كفر النصارل بقو٥بم

مذىبهم ُب التوحيد إذ ىو شيء متخيل ال يعلم كال يعقل حيث ٯبعلوف الرب جوىرا كاحدا ٍب 
ٯبعلونو ثالثة جواىر كيتأكلوف ذلك بتعدد ا٣بواص كاْلشخاص الٍب ىي اْلقانيم كا٣بواص 

كذلك ىؤالء ا٤بالحدة االٙبادية ضالؿ أكثرىم . عندىم ليست جواىر فيتناقضوف مع كفرىم
ال يعقلوف قوؿ رءكسهم كال يفقهونو كىم ُب ذلك كالنصارل كلما كاف الشيخ أٞبق كأجهل 

 .اىػ"كاف باهلل أعرؼ كعندىم أعظم 
: سهِ عكٝد٠ ٚسد٠ ايٛدٛد يف االضالّ 

.  القوؿ با٢بلوؿ اك االٙباد اك كحدة الوجود قوؿ كفرو 
كحدة الوجود كىي عبارة عن كوف كجود ا٣بلق عْب كجود : " قاؿ ٧بمد رشيد رضا

ا٢بق ككوف ذات العبد ىي ذات الرب أك ال عبد كال رب ما ٍب إال شيء كاحد لو مظاىر 
كأطوار كظهور ا٤باء ُب صورة الثلج ا١بامد كالسائل كالبخار كقد ٰبتجب باال٫بالؿ إٔب عنصرم 
اْلكسجْب كا٥بدركجْب عن اْلبصار فهذه فلسفة مادية باطلة اخَبعتها ٨بيالت صوفية البوذية 

. اىػ " كالرباٮبة كىي كفر باهلل كخركج من ملل ٝبيع رسل اهلل 
: االدي١ عًٞ عًٛ اهلل َٚبآٜت٘ رتًك٘ ٚاضتٛا٥٘ عًٞ ايعسؽ 

                                                 

 ( .174-172 / 2) ٦بموع الفتاكل 

  .10/240 تفسّب ا٤بنار 
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  :االدي١ َٔ ايكسإ : اٚال 

: ، كقاؿ تعأب [16: ا٤بلك] {أىأىًمٍنتيٍم مىٍن ُب السَّمىاًء أىٍف ٱبىًٍسفى ًبكيمي اٍْلىٍرضى فىًإذىا ًىيى ٛبىيوري }: قاؿ تعأب 
ًلمي الطَّيّْبي كىاٍلعىمىلي الصَّاًلحي يػىٍرفػىعيوي } ًإٍذ قىاؿى اللَّوي يىا ًعيسىى ًإ٘بّْ }: ، كقاؿ تعأب   [10: فاطر] {إًلىٍيًو يىٍصعىدي اٍلكى

ٱبىىافيوفى رىبػَّهيٍم ًمٍن فػىٍوًقًهٍم كىيػىٍفعىليوفى مىا }: ، كقاؿ تعأب ُب ا٤بالئكة  [55: آؿ عمراف] {ميتػىوىفّْيكى كىرىاًفعيكى ًإٕبىَّ 
اريهي ٟبىًٍسْبى أىٍلفى سىنىةو }: ، كقاؿ تعأب  [50: النحل] {يػيٍؤمىريكفى  ًئكىةي كىالرُّكحي إًلىٍيًو ُب يػىٍوـو كىافى ًمٍقدى { تػىٍعريجي اٍلمىالى

أىٍسبىابى  (36)كىقىاؿى ًفٍرعىٍوفي يىا ىىامىافي اٍبًن ٕب صىٍرحنا لىعىلّْي أىبٍػليغي اٍْلىٍسبىابى }: ، كقاؿ تعأب  [4: ا٤بعارج]
ٍيدي  ًلًو كىصيدَّ عىًن السًَّبيًل كىمىا كى ىظينُّوي كىاًذبنا كىكىذىًلكى زييّْنى لًًفٍرعىٍوفى سيوءي عىمى السَّمىاكىاًت فىأىطًَّلعى ًإٔبى إًلىًو ميوسىى كىًإ٘بّْ ْلى

بػّْري اٍْلىٍمرى ًمنى السَّمىاًء ًإٔبى اٍْلىٍرًض ٍبيَّ يػىٍعريجي إًلىٍيًو ُب }: ، كقاؿ تعأب  [37، 36: غافر] {ًفٍرعىٍوفى ًإالَّ ُب تػىبىابو  ييدى
اريهي أىٍلفى سىنىةو ٩بَّا تػىعيدُّكفى  : اْلعلى]{ سىبًّْح اٍسمى رىبّْكى اٍْلىٍعلىى}: ، كقاؿ تعأب  [5: السجدة] {يػىٍوـو كىافى ًمٍقدى

نػىهيمىا ُب ًستًَّة أىيَّاـو ٍبيَّ اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرًش الرٍَّٞبىني }: ، كقاؿ تعأب  [1 الًَّذم خىلىقى السَّمىاكىاًت كىاٍْلىٍرضى كىمىا بػىيػٍ
ًبّبنا { لىوي مىا ُب السَّمىاكىاًت كىمىا ُب اٍْلىٍرًض كىىيوى اٍلعىًليُّ اٍلعىًظيمي }: ، كقاؿ تعأب  [59: الفرقاف] {فىاٍسأىٍؿ بًًو خى

[. 4: الشورل]
: االدي١ َٔ ايط١ٓ 

بينا أنا أصلي مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، إذ عطس رجل : عن معاكية بن ا٢بكم السلمي، قاؿ
، فقلت كاثكل أمياه، ما شأنكم؟ تنظركف إٕب، فجعلوا : يرٞبك اهلل فرما٘ب القـو بأبصارىم، فقلت: من القـو

يضربوف بأيديهم على أفخاذىم، فلما رأيتهم يصمتونِب لكِب سكت، فلما صلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسلم، فبأيب ىو كأمي، ما رأيت معلما قبلو كال بعده أحسن تعليما منو، فواهلل، ما كهر٘ب كال ضربِب كال 

« إف ىذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالـ الناس، إ٭با ىو التسبيح كالتكبّب كقراءة القرآف»: شتمِب، قاؿ
يا رسوؿ اهلل، إ٘ب حديث عهد ٔباىلية، كقد جاء اهلل : أك كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قلت

ذاؾ شيء : " كمنا رجاؿ يتطّبكف، قاؿ: قاؿ« فال تأُتم»: باإلسالـ، كإف منا رجاال يأتوف الكهاف، قاؿ
: كمنا رجاؿ ٱبطوف، قاؿ: قاؿ قلت- " فال يصدنكم : قاؿ ابن الصباح- ٯبدكنو ُب صدكرىم، فال يصدهنم 

ككانت ٕب جارية ترعى غنما ٕب قبل أحد كا١بوانية، : قاؿ« كاف نيب من اْلنبياء ٱبط، فمن كافق خطو فذاؾ»
فاطلعت ذات يـو فإذا الذيب قد ذىب بشاة من غنمها، كأنا رجل من بِب آدـ، آسف كما يأسفوف، لكِب 

يا رسوؿ اهلل أفال أعتقها؟ : عليو كسلم فعظم ذلك علي، قلت صككتها صكة، فأتيت رسوؿ اهلل صلى اهلل
أنت رسوؿ اهلل، : قالت« من أنا؟»: ُب السماء، قاؿ: قالت« أين اهلل؟»: فأتيتو ّٔا، فقاؿ ٥با« ائتِب ّٔا»: قاؿ
 .«أعتقها، فإهنا مؤمنة»: قاؿ

                                                 

( . 537ح)ركاه مسلم   
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٤با قضى اهلل ا٣بلق كتب ُب »: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو، قاؿ
. «كتابو فهو عنده فوؽ العرش إف رٞبٍب غلبت غضيب

بعث علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو إٔب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم : عن ايب سعيد ا٣بدرم، قاؿ
فقسمها بْب أربعة نفر، بْب عيينة بن بدر، كأقرع : من اليمن بذىيبة ُب أدٙب مقركظ، ٓب ٙبصل من ترأّا، قاؿ

كنا ٫بن أحق ّٔذا : إما علقمة كإما عامر بن الطفيل، فقاؿ رجل من أصحابو: بن حابس، كزيد ا٣بيل، كالرابع
أال تأمنو٘ب كأنا أمْب من ُب السماء، يأتيِب خرب »: فبلغ ذلك النيب صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ: من ىؤالء، قاؿ

فقاـ رجل غائر العينْب، مشرؼ الوجنتْب، ناشز ا١ببهة، كث اللحية، ٧بلوؽ : ، قاؿ« السماء صباحا كمساء
: قاؿ« كيلك، أكلست أحق أىل اْلرض أف يتقي اهلل»: الرأس، مشمر اإلزار، فقاؿ يا رسوؿ اهلل اتق اهلل، قاؿ

فقاؿ « ال، لعلو أف يكوف يصلي»: يا رسوؿ اهلل، أال أضرب عنقو؟ قاؿ: ٍب كٔب الرجل، قاؿ خالد بن الوليد
إ٘ب ٓب أكمر أف »: ككم من مصل يقوؿ بلسانو ما ليس ُب قلبو، قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: خالد

إنو ٱبرج من ضئضئ ىذا قـو »: ٍب نظر إليو كىو مقف، فقاؿ: قاؿ« أنقب عن قلوب الناس كال أشق بطوهنم
لئن »: ، كأظنو قاؿ« يتلوف كتاب اهلل رطبا، ال ٯباكز حناجرىم، ٲبرقوف من الدين كما ٲبرؽ السهم من الرمية

. «ْلقتلنهم قتل ٜبود أدركتهم

إذا قضى اهلل اْلمر ُب السماء، ضربت ا٤بالئكة : " عن أيب ىريرة، يبلغ بو النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
فإذا فزع - صفواف ينفذىم ذلك : كقاؿ غّبه: قاؿ علي- بأجنحتها خضعانا لقولو، كالسلسلة على صفواف 

ا٢بق، كىو العلي الكبّب، فيسمعها مسَبقو السمع، : ماذا قاؿ ربكم، قالوا للذم قاؿ: عن قلؤّم، قالوا
ككصف سفياف بيده، كفرج بْب أصابع يده اليمُب، نصبها بعضها - كمسَبقو السمع ىكذا كاحد فوؽ آخر 

فرٗبا أدرؾ الشهاب ا٤بستمع قبل أف يرمي ّٔا إٔب صاحبو فيحرقو، كرٗبا ٓب يدركو حٌب يرمي ّٔا - فوؽ بعض 
- حٌب تنتهي إٔب اْلرض : كرٗبا قاؿ سفياف- إٔب الذم يليو، إٔب الذم ىو أسفل منو، حٌب يلقوىا إٔب اْلرض 

أٓب ٱبربنا يـو كذا ككذا، يكوف كذا ككذا، : فتلقى على فم الساحر، فيكذب معها مائة كذبة، فيصدؽ فيقولوف
. "فوجدناه حقا؟ للكلمة الٍب ٠بعت من السماء
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يتعاقبوف فيكم مالئكة بالليل كمالئكة بالنهار، : " أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: عن أيب ىريرة
كيف تركتم : كٯبتمعوف ُب صالة الفجر كصالة العصر، ٍب يعرج الذين باتوا فيكم، فيسأ٥بم كىو أعلم ّٔم

 .."تركناىم كىم يصلوف، كأتيناىم كىم يصلوف: عبادم؟ فيقولوف

كالذم نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأتو »: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: عن أيب ىريرة، قاؿ
 .«إٔب فراشها، فتأىب عليو، إال كاف الذم ُب السماء ساخطا عليها حٌب يرضى عنها

: " عن مالك بن صعصعة رضي اهلل عنهما، أف نيب اهلل صلى اهلل عليو كسلم حدثهم عن ليلة أسرم بو
فشق ما بْب : ك٠بعتو يقوؿ: قاؿ: مضطجعا إذ أتا٘ب آت، فقد- ُب ا٢بجر : كرٗبا قاؿ- بينما أنا ُب ا٢بطيم، 

من : من ثغرة ٫بره إٔب شعرتو، ك٠بعتو يقوؿ: ما يعِب بو؟ قاؿ: فقلت للجاركد كىو إٔب جنيب- ىذه إٔب ىذه 
فاستخرج قليب، ٍب أتيت بطست من ذىب ٩بلوءة إٲبانا، فغسل قليب، ٍب حشي ٍب أعيد، ٍب - قصو إٔب شعرتو 

يضع - نعم : ىو الرباؽ يا أبا ٞبزة؟ قاؿ أنس: فقاؿ لو ا١باركد- أتيت بدابة دكف البغل، كفوؽ ا٢بمار أبيض، 
خطوه عند أقصى طرفو، فحملت عليو، فانطلق يب جربيل حٌب أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل من ىذا؟ 

مرحبا بو فنعم آّيء جاء : نعم، قيل: كقد أرسل إليو؟ قاؿ: ٧بمد، قيل: كمن معك؟ قاؿ: جربيل، قيل: قاؿ
: ىذا أبوؾ آدـ فسلم عليو، فسلمت عليو، فرد السالـ، ٍب قاؿ: ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدـ، فقاؿ

: من ىذا؟ قاؿ: مرحبا باالبن الصاّب، كالنيب الصاّب، ٍب صعد يب حٌب أتى السماء الثانية، فاستفتح قيل
مرحبا بو فنعم آّيء جاء ففتح، : نعم، قيل: كقد أرسل إليو؟ قاؿ: ٧بمد، قيل: كمن معك؟ قاؿ: جربيل، قيل

: ىذا ٰبٓب كعيسى فسلم عليهما، فسلمت فردا، ٍب قاال: ابنا ا٣بالة، قاؿ فلما خلصت إذا ٰبٓب كعيسى، كٮبا
جربيل، : من ىذا؟ قاؿ: مرحبا باْلخ الصاّب، كالنيب الصاّب، ٍب صعد يب إٔب السماء الثالثة، فاستفتح، قيل

مرحبا بو فنعم آّيء جاء ففتح، فلما : نعم، قيل: كقد أرسل إليو؟ قاؿ: ٧بمد، قيل: كمن معك؟ قاؿ: قيل
مرحبا باْلخ الصاّب كالنيب : ىذا يوسف فسلم عليو، فسلمت عليو، فرد ٍب قاؿ: خلصت إذا يوسف، قاؿ

: كمن معك؟ قاؿ: جربيل، قيل: من ىذا؟ قاؿ: الصاّب، ٍب صعد يب حٌب أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل
مرحبا بو، فنعم آّيء جاء ففتح، فلما خلصت إٔب إدريس، : نعم، قيل: أكقد أرسل إليو؟ قاؿ: ٧بمد، قيل

مرحبا باْلخ الصاّب كالنيب الصاّب، ٍب صعد يب، حٌب : ىذا إدريس فسلم عليو فسلمت عليو، فرد ٍب قاؿ: قاؿ
كقد أرسل : ٧بمد، قيل: كمن معك؟ قاؿ: جربيل، قيل: من ىذا؟ قاؿ: أتى السماء ا٣بامسة فاستفتح، قيل

ىذا ىاركف فسلم عليو، : مرحبا بو، فنعم آّيء جاء، فلما خلصت فإذا ىاركف، قاؿ: نعم، قيل: إليو؟ قاؿ
مرحبا باْلخ الصاّب، كالنيب الصاّب، ٍب صعد يب حٌب أتى السماء السادسة : فسلمت عليو، فرد ٍب قاؿ
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: نعم، قاؿ: إليو؟ قاؿ كقد أرسل: ٧بمد، قيل: من معك؟ قاؿ: جربيل، قيل: من ىذا؟ قاؿ: فاستفتح، قيل
ىذا موسى فسلم عليو فسلمت عليو، فرد ٍب : مرحبا بو، فنعم آّيء جاء، فلما خلصت فإذا موسى، قاؿ

أبكي ْلف غالما بعث : ما يبكيك؟ قاؿ: مرحبا باْلخ الصاّب، كالنيب الصاّب، فلما ٘باكزت بكى، قيل لو: قاؿ
: بعدم يدخل ا١بنة من أمتو أكثر ٩بن يدخلها من أمٍب، ٍب صعد يب إٔب السماء السابعة فاستفتح جربيل، قيل

مرحبا بو، فنعم : نعم، قاؿ: كقد بعث إليو؟ قاؿ: ٧بمد، قيل: كمن معك؟ قاؿ: جربيل، قيل: من ىذا؟ قاؿ
مرحبا : فسلمت عليو فرد السالـ، قاؿ: ىذا أبوؾ فسلم عليو، قاؿ: آّيء جاء، فلما خلصت فإذا إبراىيم قاؿ

باالبن الصاّب كالنيب الصاّب، ٍب رفعت إٕب سدرة ا٤بنتهى، فإذا نبقها مثل قالؿ ىجر، كإذا كرقها مثل آذاف 
ما ىذاف يا جربيل؟ : هنراف باطناف كهنراف ظاىراف، فقلت: ىذه سدرة ا٤بنتهى، كإذا أربعة أهنار: الفيلة، قاؿ

أما الباطناف فنهراف ُب ا١بنة، كأما الظاىراف فالنيل كالفرات، ٍب رفع ٕب البيت ا٤بعمور، ٍب أتيت بإناء من : قاؿ
ىي الفطرة الٍب أنت عليها كأمتك، ٍب فرضت علي : ٟبر، كإناء من لنب، كإناء من عسل، فأخذت اللنب فقاؿ

، فرجعت فمررت على موسى، فقاؿ ٖبمسْب صالة  أمرت: ٗبا أمرت؟ قاؿ: الصلوات ٟبسْب صالة كل يـو
، قاؿ ، كإ٘ب كاهلل قد جربت الناس قبلك، كعا١بت بِب : كل يـو إف أمتك ال تستطيع ٟبسْب صالة كل يـو

إسرائيل أشد ا٤بعا١بة، فارجع إٔب ربك فاسألو التخفيف ْلمتك، فرجعت فوضع عِب عشرا، فرجعت إٔب موسى 
فقاؿ مثلو، فرجعت فوضع عِب عشرا، فرجعت إٔب موسى فقاؿ مثلو، فرجعت فوضع عِب عشرا، فرجعت إٔب 
، فرجعت فقاؿ مثلو، فرجعت فأمرت ٖبمس صلوات  موسى فقاؿ مثلو، فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يـو

، فرجعت إٔب موسى، فقاؿ ، قاؿ: مب أمرت؟ قلت: كل يـو إف أمتك ال : أمرت ٖبمس صلوات كل يـو
، كإ٘ب قد جربت الناس قبلك كعا١بت بِب إسرائيل أشد ا٤بعا١بة، فارجع إٔب  تستطيع ٟبس صلوات كل يـو

فلما جاكزت : سألت ريب حٌب استحييت، كلكِب أرضى كأسلم، قاؿ: ربك فاسألو التخفيف ْلمتك، قاؿ
. "أمضيت فريضٍب، كخففت عن عبادم: نادل مناد

 االمجاع : ثايجا 

أٝبع اٍلميسلميوفى من الصَّحىابىة كىالتَّابًًعْبى أىف اهلل على عىٍرشو فىوؽ ٠بواتو : " قاؿ االماـ ابن بطة العكربم 
. اىػ"بىاًئن من خلقو

كأما قولو ُب ىذا ا٢بديث للجارية أين اهلل فعلى ذلك ٝباعة أىل السنة كىم أىل : "قاؿ ابن عبد الرب 
 (الرٞبن على العرش استول)ا٢بديث كركاتو ا٤بتفقهوف فيو كسائر نقلتو كلهم يقوؿ ما قاؿ اهلل تعأب ُب كتابو 

. اىػ" كأف اهلل عز كجل ُب السماء كعلمو ُب كل مكاف5طو 
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كىو }أٝبع ا٤بسلموف من أىل السنة على أف معُب قولو : "قاؿ اإلماـ أبو عمر الطلمنكي اْلندلسي 
ك٫بو ذلك من القرآف أنو علمو كأف اهلل تعأب فوؽ السموات بذاتو مستو على عرشو كيف  {معكم أين ما كنتم

. اىػ"شاء

سألت أيب كأبا زرعة رٞبهما اهلل تعأب عن مذىب أىل السنة ُب أصوؿ : "قاؿ عبد الرٞبن بن أيب حاًب 
الدين كما أدركا عليو العلماء ُب ٝبيع اْلمصار كما يعتقداف من ذلك فقاال أدركنا العلماء ُب ٝبيع اْلمصار 

حجازا كعراقا كمصرا كشاما كٲبنا فكاف من مذىبهم أف اهلل تبارؾ كتعأب على عرشو بائن من خلقو كما كصف 
. اىػ"نفسو بال كيف أحاط بكل شيء علما

كٲبتنع أف يصف نفسو أك يصفو رسولو بصفة توىم نقصا كىذا دليل أيضا أقول من : "قاؿ ابن القيم 
 .كل شبهة للنفاة

يوضحو أف أدلة مباينة الرب ٣بلقو كعلوه على ٝبيع ٨بلوقاتو أدلة عقلية فطرية توجب العلم الضركرم 
 .ٗبدلو٥با

كأما السمعية فتقارب ألف دليل، فعلى ا٤بتأكؿ أف ٯبيب عن ذلك كلو، كىيهات لو ٔبواب صحيح عن 
أف الرب تعأب إما أف يكوف لو كجود خارج : بعض ذلك، فنحن نطالبو ٔبواب صحيح عن دليل كاحد كىو

عن الذىن ثابت ُب اْلعياف، أك ال؟ فإف ٓب يكن لو كجود خارجي كاف خياال قائما بالذىن ال حقيقة لو، 
كىذا حقيقة قوؿ ا٤بعطلة كإف تسَبكا بزخرؼ من القوؿ، كإف كاف كجوده خارج الذىن فهو مباين لو، أك ىو 
منفصل عنو، إذ لو كاف قائما بو لكاف عرضا من أعراضو، كحينئذ فإما أف يكوف ىو ىذا العآب، أك غّبه، فإف 
كاف ىذا العآب فهذا تصريح بقوؿ أصحاب كحدة الوجود، كأنو ليس ٥بذا العآب إلو مباين لو، منفصل عنو، 
كىذا أكفر أقواؿ أىل اْلرض، فإف كاف غّبه، فإما أف يكوف قائما بنفسو، أك قائما بالعآب؟ فإف كاف قائما 

بالعآب فهو جزء من أجزائو أك صفة من صفاتو، كليس ىذا بقيـو السماكات كاْلرض، كإف كاف قائما بنفسو، 
كقد علم أف العآب قائم بنفسو، فذاتاف قائمتاف بأنفسهما ليست إحداٮبا داخلة ُب اْلخرل، كال خارجة عنها 
كال متصلة ّٔا كال منفصلة عنها كال ٧بايثة كال مباينة كال فوقها كال ٙبتها كال خلفها كال أمامها كال عن ٲبينها كال 
عن مشا٥با، كالـ لو خبء ال ٱبفى على عاقل منصف، كالبديهة الضركرية حاكمة باستحالة ىذا بل باستحالة 

. تصوره فضال عن التصديق بو
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فنحن نطالبكم ٔبواب صحيح عن ىذا الدليل الواحد من ٝبلة ألف دليل، كنعلم قبل ا٤بطالبة أف : قالوا
كل ا١بهميْب على كجو اْلرض لو اجتمعوا ٤با أجابوا عنو بغّب ا٤بكابرة كالتشنيع على أىل اإلثبات بالتجسيم 

. اىػ"كالسب، ىذه كظيفة كل مبطل قامت عليو حجة اهلل تعأب

غبٗات ايؿٛف١ٝ يف عكٝد٠ ٚسد٠ ايٛدٛد 

َا ٜهٕٛ َٔ صت٣ٛ ثالث١ إال ٖٛ زابعِٗ ٚال مخط١ ): اضتديٛا بكٛي٘ تعايٞ : ايػب١ٗ االٚيٞ

اجملادي١   (إال ٖٛ ضادضِٗ ٚال أد٢ْ َٔ ذيو ٚال أنجس إال ٖٛ َعِٗ أٜٔ َا ناْٛا

فاحتج بعضهم فيو بكلمة زندقة استوحش من ذكرىا كتسَب آخر من زندقة )): قاؿ اإلماـ الدارمي 
ما يكوف من ٪بول ثالثة إال ىو رابعهم كال ٟبسة إال ىو سادسهم كال أدٗب من )قاؿ تعأب : صاحبو فقاؿ

ىذه اآلية : قلنا (ذلك كال أكرب إال ىو معهم أينما كانوا ٍب ينبئهم ٗبا عملوا يـو القيامة إف اهلل بكل شيء عليم
لنا عليكم ال لكم، إ٭با يعِب أنو حاضر كل ٪بول، كمع كل أحد من فوؽ العرش بعلمو، ْلف علمو ّٔم ٧بيط، 
كبصره فيهم نافذ، ال ٰبجبو شيء عن علمو كبصره، كال يتواركف منو بشيء، كىو بكمالو فوؽ العرش بائن من 

، أقرب إٔب أحدىم من فوؽ العرش من حبل الوريد، قادر على أف يكوف لو  (خلقو س يعلم السر كأخفى
ذلك، ْلنو ال يبعد عن شيء كال ٱبفى عليو خافية ُب السموات كال ُب اْلرض، فهو كذلك رابعهم، 

. اىػ ( (كخامسهم، كسادسهم، ال أنو معهم بنفسو ُب اْلرض كما ادعيتم، ككذلك فسرتو العلماء

اهلل ُب السماء، كعلمو ُب كل مكاف، ال ٱبلو منو : قاؿ مالك بن أنس: عبد اهلل بن نافع قاؿ عن
. "شيء

إف اهلل معنا، : قاؿ أبو طالب سألت أٞبد بن حنبل عن رجل قاؿ): كنقل ابن القيم عن االماـ اٞبد 
قد ٘بهم ىذا، يأخذكف ب خر اآلية، كيدعوف أك٥با ىال )): قاؿ . (ما يكوف من ٪بول ثالثة إال ىو رابعهم)كتال 

كنعلم ما توسوس بو نفسو ك٫بن أقرب ) (ؽ)أٓب تر أف اهلل يعلم ش فالعلم معهم، كقاؿ ُب سورة )قرأت عليو 
.  اىػ ( (إليو من حبل الوريد ش فعلمو معهم
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اآلية، فال حجة ٥بم ُب (ما يكوف من ٪بول ثالثة)كأما احتجاجهم بقولو عز كجل )): كقاؿ ابن عبد الرب 
: ظاىر ىذه اآلية، ْلف علماء الصحابة كالتابعْب الذين ٞبلت عنهم التأكيل ُب القرآف قالوا ُب تأكيل ىذه اآلية

. ( (ىو على العرش، كعلمو ُب كل مكاف، كما خالفهم ُب ذلك أحد ٰبتج بقولو

  (قاٍ ال ختافا إْين َعهُا أمسع ٚأز٣):  اضتديٛا بكٛي٘ تعاىل: ايػب١ٗ ايجا١ْٝ 

 (إنِب معكما  )فرعوف  (ال ٚبافا  )قاؿ اهلل ٤بوسى كىاركف : يقوؿ اهلل تعأب ذكره ): قاؿ الطربم 
ما تفعالف  (كأرل  )ما ٯبرم بينكما كبينو ، فأفهمكما ما ٙباكرانو بو  (أ٠بع  )أعينكما عليو ، كأبصركما 

كبنحو الذم قلنا ُب ذلك قاؿ أىل  ( فأتياه فقوال إنا رسوال ربك )كيفعل ، ال ٱبفى علي من ذلك شيء 
قاؿ ال ٚبافا إنِب معكما  )ثِب حجاج : ثنا ا٢بسْب قاؿ : حدثنا القاسم قاؿ  : ذكر من قاؿ ذلك التأكيل

أرسلنا إليك يأمرؾ  (فأتياه فقوال إنا رسوال ربك  )كقولو  . ما ٰباكركما ، فأكحي إليكما فتجاكبانو (أ٠بع كأرل 
 (قد جئناؾ ب ية  )أف ترسل معنا بِب إسرائيل ، فأرسلهم معنا كال تعذّٔم ٗبا تكلفهم من اْلعماؿ الرديئة 

كالسالـ  )على أنو أرسلنا إليك بذلك ، إف أنت ٓب تصدقنا فيما نقوؿ لك أريناكها ،  (من ربك  )معجزة 
السالـ على من اتبع ا٥بدل ، : كالسالمة ٤بن اتبع ىدل اهلل ، كىو بيانو ، يقاؿ : يقوؿ  (على من اتبع ا٥بدل 
 . اىػ (ك٤بن اتبع ٗبعُب كاحد

أ٠بع دعاءكما فأجيبو ، كأرل ما يراد بكما فأمنعو : قاؿ ابن عباس )): كقاؿ البغوم ُب تفسّبه سورة طو 
 (فأرسل معنا بِب إسرائيل  )أرسلنا إليك ،  (فأتياه فقوال إنا رسوال ربك  ). ، لست بغافل عنكما ، فال ُتتما 

ككاف فرعوف يستعملهم ُب . ال تتعبهم ُب العمل  (كال تعذّٔم  )خل عنهم كأطلقهم من أعمالك ، : أم 
كما ىي؟ فأخرج يده ٥با شعاع كشعاع الشمس ، : قاؿ فرعوف  (قد جئناؾ ب ية من ربك  )اْلعماؿ الشاقة ، 

إنا قد  ). ليس ا٤براد منو التحية ، إ٭با معناه سلم من عذاب اهلل من أسلم  (كالسالـ على من اتبع ا٥بدل  )
قاؿ فمن . ) إ٭با يعذب اهلل من كذب ٗبا جئنا بو كأعرض عنو  (أكحي إلينا أف العذاب على من كذب كتؤب 

قاؿ ا٢بسن ( قاؿ ربنا الذم أعطى كل شيء خلقو ٍب ىدل ) من إ٥بكما الذم أرسلكما؟  (ربكما ياموسى 
 . اىػ ((أعطى كل شيء صالحو ، كىداه ٤با يصلحو: كقتادة 
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قاؿ ال ٚبافا إنِب معكما أ٠بع كأرل أم ال ٚبافا منو، فإنِب معكما أ٠بع كالمكما )): كقاؿ ابن كثّب
ككالمو، كأرل مكانكما كمكانو، ال ٱبفى علي من أمركم شيء، كاعلما أف ناصيتو بيدم، فال يتكلم كال 

 .اىػ((يتنفس كال يبطش إال بإذ٘ب كبعد أمرم، كأنا معكما ٕبفظي كنصرم كتأييدم

 (َٔ عادٟ يٞ ٚيّٝا )اضتديٛا عدٜح : ايػب١ٗ ايجايج١ 

: كىذا ا٢بديث ٰبتج بو أىل الوحدة كىو حجة عليهم من كجوه كثّبة: " قاؿ شيخ االسالـ ابن تيمية 

فأثبت نفسو ككليو كمعادم كليو كىؤالء ثالثة ٍب  {من عادل ٕب كليا فقد بارز٘ب باحملاربة}: أنو قاؿ: منها
فأثبت  {كما تقرب إٕب عبدم ٗبثل أداء ما افَبضت عليو كال يزاؿ عبدم يتقرب إٕب بالنوافل حٌب أحبو}: قاؿ

. عبدا يتقرب إليو بالفرائض ٍب بالنوافل كأنو ال يزاؿ يتقرب بالنوافل حٌب ٰببو فإذا أحبو كاف العبد يسمع بو
ىو عْب العبد كعْب غّبه : كىؤالء ىو عندىم قبل أف يتقرب بالنوافل كبعده. كيبصر بو كيبطش بو كٲبشي بو

من ا٤بخلوقات فهو بطنو كفخذه ال ٱبصوف ذلك باْلعضاء اْلربعة ا٤بذكورة ُب ا٢بديث فا٢بديث ٨بصوص 
. ٕباؿ مقيد كىم يقولوف باإلطالؽ كالتعميم فأين ىذا من ىذا

إف اهلل يتجلى ٥بم يـو القيامة ٍب يأتيهم ُب صورة غّب }: ككذلك قد ٰبتجوف ٗبا ُب ا٢بديث الصحيح
نعوذ باهلل منك ىذا مكاننا حٌب يأتينا ربنا فإذا جاء : أنا ربكم فيقولوف: الصورة الٍب رأكه فيها أكؿ مرة فيقوؿ

فيجعلوف ىذا  {أنت ربنا: أنا ربكم فيقولوف: ٍب يأتيهم ُب الصورة الٍب رأكه فيها ُب أكؿ مرة فيقوؿ. ربنا عرفناه
كىذا ا٢بديث حجة عليهم ُب ىذا أيضا فإنو ال . حجة لقو٥بم إنو يرل ُب الدنيا ُب كل صورة بل ىو كل صورة

ا٤بنكركف الذين قالوا نعوذ باهلل منك ىذا مكاننا - ُب اآلخرة - فرؽ عندىم بْب الدنيا كاآلخرة كىو عندىم 
كىؤالء ا٤بالحدة يقولوف إف العارؼ يعرفو ُب كل صورة فإف الذين أنكركه يـو القيامة ُب بعض . حٌب يأتينا ربنا

كىذا جهل منهم فإف الذين أنكركه يـو القيامة ٍب عرفوه ٤با ٘بلى ٥بم ُب الصورة . الصور كاف لقصور معرفتهم
عليو فإنو امتحنهم - سبحانو كتعأب - الٍب رأكه فيها أكؿ مرة ىم اْلنبياء كا٤بؤمنوف ككاف إنكارىم ٩با ٞبدىم 

: كىو يسأ٥بم كيثبتهم كقد نادل ا٤بنادم}: بذلك حٌب ال يتبعوا غّب الرب الذم عبدكه فلهذا قاؿ ُب ا٢بديث
إذا كاف عندكم ىو الظاىر ُب كل صورة فهو ا٤بنكر : ٍب يقاؿ ٥بؤالء ا٤بالحدة.  {ليتبع كل قـو ما كانوا يعبدكف

فمن : من قاؿ لك أف ُب الكوف سول اهلل فقد كذب كقاؿ لو اآلخر: كىو ا٤بنكر كما قاؿ بعض ىؤالء آلخر
ما أبصر غّبه : كذكر ابن عريب أنو دخل على مريد لو ُب ا٣بلوة كقد جاءه الغائط فقاؿ. ىو الذم كذب؟ 

كمر شيخاف منهم التلمسا٘ب . فرجت عِب: أبوؿ عليو فقاؿ لو شيخو فالذم ٱبرج من بطنك من أين ىو؟ قاؿ
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ىذا أيضا من ذاتو؟ فقاؿ التلمسا٘ب ىل ٍب : ىذا كالشّبازم على كلب أجرب ميت فقاؿ الشّبازم للتلمسا٘ب
شيء خارج عنها؟ 

 ككاف التلمسا٘ب قد أضل شيخا زاىدا عابدا ببيت ا٤بقدس يقاؿ لو أبو يعقوب ا٤بغريب ا٤ببتلى حٌب كاف 
نطق الكتاب كالسنة بثنوية الوجود كالوجود : كيقوؿ. الوجود كاحد كىو اهلل كال أرل الواحد كال أرل اهلل: يقوؿ

. اىػ. "كاحد ال ثنوية فيو كٯبعل ىذا الكالـ لو تسبيحا يتلوه كما يتلو التسبيح

كقد استشكل كيف يكوف البارم جل كعال ٠بع العبد كبصره إْب كا١بواب : " قاؿ ابن حجر العسقال٘ب 
من أكجو أحدىا أنو كرد على سبيل التمثيل كا٤بعُب كنت ٠بعو كبصره ُب إيثاره أمرم فهو ٰبب طاعٍب كيؤثر 
خدمٍب كما ٰبب ىذه ا١بوارح ثانيها أف ا٤بعُب كليتو مشغولة يب فال يصغي بسمعو إال إٔب ما يرضيِب كال يرل 
ببصره إال ما أمرتو بو ثالثها ا٤بعُب أجعل لو مقاصده كأنو ينا٥با بسمعو كبصره إْب رابعها كنت لو ُب النصرة 

كسمعو كبصره كيده كرجلو ُب ا٤بعاكنة على عدكه خامسها قاؿ الفاكها٘ب كسبقو إٔب معناه بن ىبّبة ىو فيما 
يظهر ٕب أنو على حذؼ مضاؼ كالتقدير كنت حافظ ٠بعو الذم يسمع بو فال يسمع إال ما ٰبل استماعو 

كحافظ بصره كذلك إْب سادسها قاؿ الفاكها٘ب ٰبتمل معُب آخر أدؽ من الذم قبلو كىو أف يكوف معُب ٠بعو 
مسموعو ْلف ا٤بصدر قد جاء ٗبعُب ا٤بفعوؿ مثل فالف أملي ٗبعُب مأموٕب كا٤بعُب أنو ال يسمع إال ذكرم كال 
يلتذ إال بتالكة كتايب كال يأنس إال ٗبناجاٌب كال ينظر إال ُب عجائب ملكوٌب كال ٲبد يده إال فيما فيو رضام 

كرجلو كذلك كٗبعناه قاؿ بن ىبّبة أيضا كقاؿ الطوُب اتفق العلماء ٩بن يعتد بقولو أف ىذا ٦باز ككناية عن نصرة 
العبد كتأييده كإعانتو حٌب كأنو سبحانو ينزؿ نفسو من عبده منزلة اآلالت الٍب يستعْب ّٔا ك٥بذا كقع ُب ركاية 
فيب يسمع كيب يبصر كيب يبطش كيب ٲبشي قاؿ كاالٙبادية زعموا أنو على حقيقتو كأف ا٢بق عْب العبد كاحتجوا 
ٗبجيء جربيل ُب صورة دحية قالوا فهو ركحا٘ب خلع صورتو كظهر ٗبظهر البشر قالوا فاهلل أقدر على أف يظهر 
ُب صورة الوجود الكلي أك بعضو تعأب اهلل عما يقوؿ الظا٤بوف علوا كبّبا كقاؿ ا٣بطايب ىذه أمثاؿ كا٤بعُب توفيق 
اهلل لعبده ُب اْلعماؿ الٍب يباشرىا ّٔذه اْلعضاء كتيسّب احملبة لو فيها بأف ٰبفظ جوارحو عليو كيعصمو عن 

مواقعة ما يكره اهلل من اإلصغاء إٔب اللهو بسمعو كمن النظر إٔب ما هنى اهلل عنو ببصره كمن البطش فيما ال ٰبل 
لو بيده كمن السعي إٔب الباطل برجلو كإٔب ىذا ٫با الداكدم كمثلو الكالباذم كعرب بقولو أحفظو فال يتصرؼ 
إال ُب ٧بايب ْلنو إذا أحبو كره لو أف يتصرؼ فيما يكرىو منو سابعها قاؿ ا٣بطايب أيضا كقد يكوف عرب بذلك 
عن سرعة إجابة الدعاء كالنجح ُب الطلب كذلك أف مساعي اإلنساف كلها إ٭با تكوف ّٔذه ا١بوارح ا٤بذكورة 
كقاؿ بعضهم كىو منتزع ٩با تقدـ ال يتحرؾ لو جارحة إال ُب اهلل كهلل فهي كلها تعمل با٢بق للحق كأسند 

                                                 

 . 343-  341 / 2 ٦بموع الفتاكل 



 
58 

 

البيهقي ُب الزىد عن أيب عثماف ا١بيزم أحد أئمة الطريق قاؿ معناه كنت أسرع إٔب قضاء حوائجو من ٠بعو ُب 
اْل٠باع كعينو ُب النظر كيده ُب اللمس كرجلو ُب ا٤بشي كٞبلو بعض متأخرم الصوفية على ما يذكركنو من مقاـ 
الفناء كاحملو كأنو الغاية الٍب ال شيء كراءىا كىو أف يكوف قائما بإقامة اهلل لو ٧ببا ٗبحبتو لو ناظرا بنظره لو من 
غّب أف تبقى معو بقية تناط باسم أك تقف على رسم أك تتعلق بأمر أك توصف بوصف كمعُب ىذا الكالـ أنو 
يشهد إقامة اهلل لو حٌب قاـ ك٧ببتو لو حٌب أحبو كنظره إٔب عبده حٌب أقبل ناظرا إليو بقلبو كٞبلو بعض أىل 
الزيغ على ما يدعونو من أف العبد إذا الـز العبادة الظاىرة كالباطنة حٌب يصفى من الكدكرات أنو يصّب ُب 
معُب ا٢بق تعأب اهلل عن ذلك كأنو يفُب عن نفسو ٝبلة حٌب يشهد أف اهلل ىو الذاكر لنفسو ا٤بوحد لنفسو 

وعلى األوجو احملب لنفسو كأف ىذه اْلسباب كالرسـو تصّب عدما صرفا ُب شهوده كإف ٓب تعدـ ُب ا٣بارج 
كلها فال متمسك فيو لالتحادية وال القائلين بالوحدة المطلقة لقولو في بقية الحديث ولئن سألني ولئن 

. اىػ "استعاذني فإنو كالصريح في الرد عليهم

َٕ)اضتديٛا باذتدٜح املٛقٛع : ايػب١ٗ ايسابع١ ُ٘ َنا ٤َِٞ ََٚيا ايًَّ ُ٘ َغ َٛ َََع ُٖ َٚ َٕ ِ٘ ََا َع٢ًَ اِيآ ِٝ  َعًَ

َٕ  (َنا

كمن أعظم اْلصوؿ الٍب يعتمدىا ىؤالء االٙبادية ا٤بالحدة ا٤بدعوف للتحقيق : " قاؿ شيخ االسالـ 
 {كاف اهلل كال شيء معو كىو اآلف على ما عليو كاف}: ما يأثركنو عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: كالعرفاف

كذب مفَبل على رسوؿ اهلل  {كىو اآلف على ما عليو كاف}: عند االٙبادية ا٤بالحدة، كىذه الزيادة كىو قولو
اتفق أىل العلم بالحديث على أنو موضوع مختلق وليس ىو في شيء من دواوين صلى اهلل عليو كسلم 

الحديث ال كبارىا وال صغارىا وال رواه أحد من أىل العلم بإسناد ال صحيح وال ضعيف وال بإسناد 
بعض متأخرم متكلمة ا١بهمية فتلقاىا منهم ىؤالء الذين كصلوا إٔب آخر :  كإ٭با تكلم ّٔذه الكلمةمجهول
كاف اهلل كال مكاف كال زماف كىو اآلف على ما : كلكن أكلئك قد يقولوف-. كىو التعطيل كاإل٢باد - التجهم 

كاف اهلل كال شيء معو كىو اآلف على ما عليو كاف كقد اعَبؼ بأف ىذا ليس من كالـ : عليو كاف فقاؿ ىؤالء
ككذلك جاء  (ما ال بد للمريد منو): النيب صلى اهلل عليو كسلم أعلم ىؤالء باإلسالـ ابن عريب فقاؿ ُب كتاب

كزاد العلماء كىو اآلف على ما عليو كاف فلم يرجع إليو من خلقو : " قاؿ {كاف اهلل كال شيء معو}ُب السنة 
العآب كصف ٓب يكن عليو كال عآب موجود فاعتقد فيو من التنزيو مع كجود العآب ما تعتقده فيو كال عآب كال 

". شيء سواه 
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.  اىػ (كىذا الذم قالو ىو قوؿ كثّب من متكلمي أىل القبلة 

ِِ ََِسِقت َعِبِدٟ)اضتديٛ ا عدٜح : ايػب١ٗ ارتاَط١   (َتُعِدِْٞ َفًَ

. ففي ىذا ا٢بديث ذكر ا٤بعنيْب ا٢بقْب كنفى ا٤بعنيْب الباطلْب كفسرٮبا: " قاؿ شيخ االسالـ ابن تيمية 
نفي لالٙباد  {لوجدتِب عنده ككجدت ذلك عندم}: كقولو. لفظ اٙباد يثبت ا٢بق" جعت كمرضت : " فقولو

لفظ ظرؼ؛ كبكل يثبت ا٤بعُب  {لوجدتِب عنده}: كقولو. العيِب بنفي الباطل كإثبات لتمييز الرب عن العبد
فلو كاف الرب عْب  {مرضت فلم تعد٘ب}: كيفسر قولو. ا٢بق من ا٢بلوؿ ا٢بق؛ الذم ىو باإلٲباف ال بالذات

: كُب قولو ُب ا٤بريض. ا٤بريض كا١بائع لكاف إذا عاده كإذا أطعمو يكوف قد كجده إياه كقد كجده قد أكلو
.  اىػ "فرقاف حسن  {لوجدت ذلك عندم}: كُب ا١بائع {كجدتِب عنده}

 (اؾدم ن١ًُ قاهلا غاعس )سدٜح : ايػب١ٗ ايطادض١

السؤاؿ باؽ ُب التعبّب بوصف كل شيء بالبطالف مع اندراج الطاعات كالعبادات ُب : " قاؿ ابن حجر
ذلك كىي حق ال ٧بالة ككذا قولو صلى اهلل عليو كسلم ُب دعائو بالليل أنت ا٢بق كقولك ا٢بق كا١بنة حق 

كالنار حق إْب كأجيب عن ذلك بأف ا٤براد بقوؿ الشاعر ما عدا اهلل أم ماعداه كعدا صفاتو الذاتية كالفعلية من 
رٞبتو كعذابو كغّب ذلك فلذلك ذكر ا١بنة كالنار أك ا٤براد ُب البيت بالبطالف الفناء ال الفساد فكل شيء سول 
اهلل جائز عليو الفناء لذاتو حٌب ا١بنة كالنار كإ٭با يبقياف بإبقاء اهلل ٥بما كخلق الدكاـ ْلىلهما كا٢بق على ا٢بقيقة 
من ال ٯبوز عليو الزكاؿ كلعل ىذا ىو السر ُب إثبات اْللف كالالـ ُب قولو أنت ا٢بق كقولك ا٢بق ككعدؾ ا٢بق 

. اىػ "كحذفهما عند ذكر غّبٮبا كاهلل أعلم 

فثبت أف كل قصد كمقصود سول اهلل باطل سواء كاف مقصودا لنفسو : " قاؿ شيخ  االسالـ ابن تيمية 
أال كل : " كىذا ٙبقيق قولو. أك لغّبه سول اهلل كإ٭با ا٢بق أف يقصد اهلل أك يقصد ما يستعاف بو على قصد اهلل
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أف : الثا٘ب. بأحد كجهي ا٢بق كالباطل كىو كونو مقصودا كمطلوبا كىو أظهر كجهيو" شيء ما خال اهلل باطل 
.  اىػ "كل ما خال اهلل فهو معدـك بنفسو ليس لو من نفسو كجود كال حركة كال عمل كال نفع لغّبه منو 

. اال١ٜ(ّٜٛ ْطٟٛ ايطُا٤ نطٞ ايطذٌ يًهتب)اضتديٛا بكٛي٘ تعايٞ : ايػب١ٗ ايطابع١ 

كقد اتفق سلف اْلمة كأئمتها كسائر أىل السنة كا١بماعة على أف من ا٤بخلوقات ما ال )):  قاؿ الذىيب 
.  يعدـ كال يفُب كا١بنة كالنار كالعرش

فعلى ىذا يكوف العرش ليس داخال فيما يقبض كيطول كيبدؿ، كاْلدلة على بقاء العرش كثّبة ُب 
 كٞبلت اْلرض كا١بباؿ فدكتا}: الكتاب كالسنة، فاهلل سبحانو كتعأب يقوؿ ٨بربا عن بقاء عرشو يـو القيامة

 ربك عرش كٰبمل أرجائها على كا٤بلك كاىية يومئذ فهي السماء كانشقت الواقعة كقعت فيومئذ كاحدة دكة
[ . 17-14 ا٢باقة{ ]ٜبانية يومئذ فوقهم

 الصور نفخ كذكر بيمينو للسموات كطيو لألرض بقبضو تعأب إخباره من الزمر سورة ُب جاء ما ككذلك
 تشرؽ اْلرض كأف ّٔا، يقوموف الٍب الثانية النفخة ذكر ٍب اهلل، شاء ما إال كاْلرض السموات ُب من كصعق
 إٔب الكفار سوؽ كذكر عملت، ما نفس كل توَب كأنو كالشهداء، بالنبيْب كٯباء يوضع، الكتاب كأف رّٔا بنور
 من نتبوأ اْلرض كأكرثنا كعده صدقنا الذم هلل ا٢بمد كقالوا: }تعأب قاؿ أف إٔب ا١بنة إٔب ا٤بؤمنْب كسوؽ النار،
 بينهم كقضي رّٔم ٕبمد يسبحوف العرش حوؿ من حافْب ا٤بالئكة كترل. العاملْب أجر فنعم نشاء حيث ا١بنة
[ . 75-74 الزمر{ ]العا٤بْب رب هلل ا٢بمد كقيل با٢بق

. ا٢بساب انتهاء بعد حٌب باؽ العرش أف على شاىد كفيها القيامة يـو ا٤بوقف عن إخبار فيها فاآليات
 يشقو كال الستة اْلياـ ُب خلقو فيما داخال يكن فلم العرش كأما: "تيمية ابن اإلسالـ شيخ يقوؿ
 جنة أف الصحيح ُب ثبت فقد العرش، بقاء من القرآف عليو دؿ ما على دلت ا٤بشهورة اْلحاديث بل كيفطره،
 ا١بنة أعلى فإنو الفردكس فاسألوه ا١بنة اهلل سألتم إذا: "كسلم عليو اهلل صلى قاؿ الرٞبن عرش سقفها عدف

 .اىػ(("الرٞبن عرش كفوقو ا١بنة كأكسط
. اف اهلل ليس ٧بتاجا للسماء : ثانيان 

قايٛا إٕ تهًِٝ اهلل ملٛضٞ ٜدٍ عًٞ إ اهلل يف االزض نُا نإ َٛضٞ يف : ايػب١ٗ ايجا١َٓ 

. االزض 

: ا١بواب من كجهْب 
. ٠باع موسي لكالـ اهلل ال يستلـز اف اهلل ُب االرض : اكالن 
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. قد ٱباطبنا شخص من علي سطح جبل فنسمعو مع بعده  عنا ، كهلل ا٤بثل االعلي : ثانيان 
ٜد اهلل فٛم اٜدِٜٗ :  ايػب١ٗ ايتاضع١ 

ٓب يرد بو إنك أنت  {إف الذين يبايعونك إ٭با يبايعوف اهلل}أف قولو تعأب : " قاؿ شيخ االسالـ ابن تيمة 
كإ٭با أراد إنك أنت رسوؿ اهلل كمبلغ أمره كهنيو فمن بايعك فقد بايع اهلل كما أف من أطاعك فقد أطاع اهلل  (اهلل

فمن أطاعو فقد أطاع اهلل كما قاؿ النيب . كٓب يرد بذلك أف الرسوؿ ىو اهلل؛ كلكن الرسوؿ أمر ٗبا أمر اهلل بو
من أطاعِب فقد أطاع اهلل كمن أطاع أمّبم فقد أطاعِب كمن عصا٘ب فقد عصى اهلل }صلى اهلل عليو كسلم 

إف الذين يبايعونك إ٭با }: كمن ظن ُب قولو. كمعلـو أف أمّبه ليس ىو إياه {كمن عصى أمّبم فقد عصا٘ب
مع جهلو كضاللو - أف ا٤براد بو أف فعلك ىو فعل اهلل أك ا٤براد أف اهلل حاؿ فيك ك٫بو ذلك فهو  {يبايعوف اهلل

قد سلب الرسوؿ خاصيتو كجعلو مثل غّبه كذلك أنو لو كاف ا٤براد بو كوف اهلل فاعال - بل كفره كإ٢باده 
لكاف ىذا قدرا مشَبكا بينو كبْب سائر ا٣بلق ككاف من بايع أبا جهل فقد بايع اهلل كمن بايع مسيلمة : لفعلك

الكذاب فقد بايع اهلل كمن بايع قادة اْلحزاب فقد بايع اهلل كعلى ىذا التقدير فا٤ببايع ىو اهلل أيضا فيكوف اهلل 
قد بايع اهلل؛ إذ اهلل خالق ٥بذا ك٥بذا ككذلك إذا قيل ٗبذىب أىل ا٢بلوؿ كالوحدة كاالٙباد فإنو عاـ عندىم ُب 

كىذا يقولو كثّب من شيوخ ىؤالء ا٢بلولية االٙبادية حٌب إف أحدىم إذا أمر . ىذا كىذا فيكوف اهلل قد بايع اهلل
. اىػ"أقاتل اهلل؟ ما أقدر أف أقاتل اهلل ك٫بو ىذا: بقتاؿ العدك يقوؿ

٢ََ }: اضتديٛا بكٛي٘ تعايٞ : ايػب١ٗ ايعاغس٠  َ٘ َز َّٔ ايًَّ ََٚيِه َِٝت  ََ َِٝت إِذ َز ََ ََا َز َٚ  }  

ٓب يرد بو أف فعل العبد  {كما رميت إذ رميت كلكن اهلل رمى}: أف قولو: قاؿ شيخ االسالـ ابن تيمية 
فإف ذلك لو كاف صحيحا لكاف ينبغي أف يقاؿ لكل - كما تظنو طائفة من الغالطْب - ىو فعل اهلل تعأب 

كما ركبت إذ ركبت كلكن اهلل : ما مشيت إذ مشيت كلكن اهلل مشى كيقاؿ للراكب: أحد حٌب يقاؿ للماشي
ما تكلمت إذ تكلمت كلكن اهلل تكلم كيقاؿ مثل ذلك لآلكل كالشارب كالصائم : ركب كيقاؿ للمتكلم
يستلـز أف يقاؿ للكافر ما كفرت إذ كفرت كلكن اهلل كفر كيقاؿ للكاذب ما : كطرد ذلك. كا٤بصلي ك٫بو ذلك

.  فهو كافر ملحد خارج عن العقل كالدين: كمن قاؿ مثل ىذا. كذبت إذ كذبت كلكن اهلل كذب

النيب صلى اهلل عليو كسلم يـو بدر رماىم كٓب يكن ُب قدرتو أف يوصل الرمي إٔب }كلكن معُب اآلية أف 
ٓب يكن ُب قدرتو أف يوصل ذلك إليهم كلهم فاهلل تعأب  {شاىت الوجوه: ٝبيعهم فإنو إذ رماىم بالَباب كقاؿ
كما أكصلت إذ حذفت كلكن اهلل أكصل فالرمي الذم أثبتو لو : يقوؿ. أكصل ذلك الرمي إليهم كلهم بقدرتو

                                                 

( 333 / 2) ٦بموع الفتاكل 



 
62 

 

ليس ىو الرمي الذم نفاه عنو فإف ىذا مستلـز للجمع بْب النقيضْب بل نفى عنو اإليصاؿ كالتبليغ كأثبت لو 
كاف اهلل ىو الذم أكصلو : ا٢بذؼ كاإللقاء ككذلك إذا رمى سهما فأكصلو اهلل إٔب العدك إيصاال خارقا للعادة

فهذا ا٤بعُب حق كقد قاؿ  (أنو لو فرض أف ا٤براد ّٔذه اآلية أف اهلل خالق أفعاؿ العباد (الوجو الثالث). بقدرتو
إف اإلنساف خلق }: فاهلل ىو الذم جعل ا٤بسلم مسلما كقاؿ تعأب {ربنا كاجعلنا مسلمْب لك}: ا٣بليل
فاهلل ىو الذم خلقو ىلوعا لكن ليس ُب ىذا أف { كإذا مسو ا٣بّب منوعا{ }إذا مسو الشر جزكعا }{ىلوعا

.  اهلل ىو العبد؛ كال أف كجود ا٣بالق ىو كجود ا٤بخلوؽ كال أف اهلل حاؿ ُب العبداىػ 

ِِ}: اضتديٛا بكٛي٘ تعايٞ : ايػب١ٗ اذتاد١ٜ عػس  ِٗ ِِٜدٜ َِٛم َأ ِ٘ َف .   اال١ٜ {َُٜد ايًَّ

كىذه أيضا على ظاىرىا كحقيقتها فإف يد اهلل  {يىدي اللًَّو فػىٍوؽى أىٍيًديًهمٍ }: قولو تعأب: قاؿ ابن عثيمْب 
كىذا . تعأب فوؽ أيدم ا٤ببايعْب؛ ْلف يده من صفاتو كىو سبحانو فوقهم على عرشو فكانت يده فوؽ أيديهم

ظاىر اللفظ، كحقيقتو كىو لتوكيد كوف مبايعة النيب صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى مبايعة لو عز كجل كال يلـز منها أف 
فيد اهلل . السماء فوقنا مع أهنا مباينة لنا بعيدة عنا: تكوف يد اهلل جل كعال مباشرة ْليديهم، أال ترل أنو يقاؿ

 .اىػ  (عز كجل فوؽ أيدم ا٤ببايعْب لرسولو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى مع مباينتو تعأب ٣بلقو كعلوه عليهم

[ 10: الفتح] {إف الذين يبايعونك إ٭با يبايعوف اهلل يد اهلل فوؽ أيديهم}: كتأمل قولو: " قاؿ ابن القيم 
فلما كانوا يبايعوف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بأيديهم كيضرب بيده على أيديهم، كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل 

عليو كسلم ىو السفّب بينو كبينهم كانت مبايعتهم لو مبايعة هلل تعأب، ك٤با كاف سبحانو فوؽ ٠باكاتو كعلى 
عرشو فوؽ ا٣بالئق كلهم كانت يده فوؽ أيديهم كما أنو سبحانو فوقهم، فهل يصح ىذا ٤بن ليس لو يد 
حقيقة؟ فكيف يستقيم أف يكوف ا٤بعُب قدرة اهلل كنعمتو فوؽ قدرىم كنعمهم، أـ تقتضي ا٤بقابلة أف يكوف 

. اىػ "ا٤بعُب ىو الذم يسبق إٔب اْلفهاـ من ىذا الكالـ؟ 

: ال فٛق١ٝ ايرات  ايكدز املساد٠ امنا ٖٞ فٛق١ٝ قايٛا ايفٛق١ٝ: ايػب١ٗ ايجا١ْٝ عػس 

ٗبعُب رفيع القدر جدان، فيصّب معُب  (ُب السماء)إذا كاف قوؿ ا١بارية )): قاؿ الشيخ عبد الرٞبن دمشقية 
كلكاف قوؿ اهلل . تعأب اهلل عن ذلك! ينزًؿ قدريه (ينزؿ إٔب السماء الدنيا)- صلى اهلل عليو كسلم - قولو 
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أال : كعركج ا٤بالئكة إليو بلوغ منزلتو كقدره. إ٘ب رافعك لتصّب ٗبنزلٍب: معناه {ًإ٘بّْ ميتػىوىفّْيكى كىرىاًفعيكى ًإٕبىَّ }لعيسى 
 .اىػ  (فليجيبوا عن ىذه

 كجل اهلل عز كجل العبارات من شيء ثبت ما ، مدع آّاز لكل ادعاء ساغ كلو)  :الرب عبد ابن قاؿ

اطب اال ٗبا عن  اللغة ُب معلـو ، كاالستواء السامعْب عند معناه يصح ٨باطباُتا ٩با معهود ُب العرب تفهمو ٱبي

. اىػ (فيو كالتمكن كاالستقرار الشيء على كاالرتفاع العلو كىو ، كمفهـو

 َين ٚاملؤَٕٓٛ ، اهلل َٔ أْا: ايػب١ٗ ايجايج١ عػس 

ىو كذب ٨بتلق كما قالو ا٢بافظ ابن حجر كقاؿ بعض ا٢بفاظ ال ): قاؿ العجلو٘ب ُب كشف ا٣بفاء 
يعرؼ ّٔذا اللفظ مرفوعا بل الذم ثبت ُب الكتاب كالسنة أف ا٤بؤمنْب بعضهم من بعض ، أما الكتاب ففي 

قولو تعأب بعضكم من بعض كأما السنة ففي قولو صلى اهلل عليو كسلم ُب حي اْلشعريْب ىم مِب كأنا منهم ، 
كقولو لعلي أنت مِب كأنا منك كقولو للحسن ىذا مِب كأنا منو ، ككلو صحيح ، كعند الديلمي بال إسناد عن 

ا٢بديث ، كٯبرم فيو ما قيل - عبد اهلل بن جراد أنا من اهلل عز كجل كا٤بؤمنوف مِب فمن آذل مؤمنا فقد آذا٘ب 
.  أىػ((ُب اْلكؿ

املؤَٔ  عبدٟ قًب ٚيهٔ ٚضعين ، أزقٞ ٚال مسا٥ٞ ٚضعين َا: ايػب١ٗ ايسابع١ عػس 

إف اهلل عز كجل فتح : من ركاية كىب بن منبو يقوؿ (81ص)استدلوا ٗبا ركاه ابن أيب عاصم ُب الزىد 
إف : فقاؿ اهلل. سبحانك، ما أعظمك يا رب: فقاؿ حزقيل. السموات ٢بزقيل حٌب نظر إٔب العرش أك كما قاؿ

. السموات كاْلرض ٓب تطق أف ٙبملِب كضقن من أف تسعِب، كسعِب قلب ا٤بؤمن الوارع اللْب 

كإ٭با ىو مذكور ُب - صلى اهلل عليو كسلم - ال أصل لو عن النيب )): قاؿ ابن حجر ا٥بيثمي
اإلسرائيليات كقاؿ الزركشي ىو حديث باطل من كضع ا٤بالحدة انتهى كذكر ٝباعة لو من الصوفية ال يريدكف 
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بو حقيقة ظاىرة من االٙباد أك ا٢بلوؿ ْلف كال منهما كفر كصا٢بو الصوفية أعرؼ الناس باهلل كما ٯبب لو كما 
.  اىػ (يستحيل عليو كإ٭با يريدكف بذلك أف قلب ا٤بؤمن يسع اإلٲباف باهلل تعأب ك٧ببتو كمعرفتو

ذكره ُب اإلحياء بلفظ قاؿ اهلل ٓب يسعِب ٠بائي كال أرضي ككسعِب قلب عبدم ا٤بؤمن ): قاؿ العجلو٘ب 
 حديث اللْب الوادع قاؿ العراقي ُب ٚبرٯبو ٓب أر لو أصال ، ككافقو ُب الدرر تبعا للزركشي ، ٍب قاؿ العراقي كُب

. اىػ  (كآنية ربكم قلوب عباده الصا٢بْب كأحبها إليو ألينها كأرقها قولو بعد الطربا٘ب عند عتبة أيب

ىذا مذكور ُب اإلسرائيليات ليس لو إسناد معركؼ عن النيب صلى اهلل  :(قاؿ شيخ االسالـ ابن تيمية
إف ذات اهلل ٙبل ُب قلوب الناس : اإلٲباف يب ك٧ببٍب كمعرفٍب كال من قاؿ" كسعِب قلبو " عليو كسلم كمعُب 

 . اىػ (فهذا من النصارل خصوا ذلك با٤بسيح كحده

.  (ال اصل لو ): قاؿ االلبا٘ب 

.  اىػ « ال أصل لو»: كقاؿ السيوطي

. « كا٢بديث فيو نزعة من كالـ أىل ا٢بلوؿ»: قاؿ البّبكٌب

 : ايػب١ٗ ارتاَط١ عػس 

كنت مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب سفر، فلما دنوا من ا٤بدينة : عن ايب موسى اْلشعرم، قاؿ
يا أيها الناس، إنكم ال تدعوف أصم، كال »: كرب الناس، كرفعوا أصواُتم، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

يا أبا موسى، »: ، ٍب قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم« غائبا، إف الذم تدعونو بينكم كبْب أعناؽ ركابكم
. «ال حوؿ كال قوة إال باهلل»: فقلت، كما ىو؟ قاؿ« أال أدلك على كنز من كنوز ا١بنة؟

                                                 

 . 206 / 1 الفتاكل ا٢بديثية 

( . 2256 ) كشف ا٣بفاء حديث رقم 

  .376 / 18) ٦بموع الفتاكل 

( . 5103) سلسلة االحاديث الضعيفة كا٤بوضوعة حديث رقم 
( . 217)للسيوطي، ص «  الدرر ا٤بنتثرة ُب اْلحاديث ا٤بشتهرة

( .  399) أسُب ا٤بطالب ُب أحاديث ٨بتلفة ا٤براتب ص 
 (.1526 ح) ركاه ابو داكد ُب سننو 
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إف : " كقد أخرجو ىو كالبخارم؛ دكف قولو. إسناده صحيح على شرط مسلم: قلت): قاؿ االلبا٘ب 
ثنا ٞباد عن : حدثنا موسى بن إ٠باعيل: إسناده . (؛ كىذا منكر"الذم تدعونو بينكم كبْب أعناؽ ركابكم 

كىذا إسناد : قلت... أف أبا موسى اْلشعرم : ثابت كعلي بن زيد كسعيد ا١بيريرًم عن أيب عثماف النهدم
منكر ّٔذا اللفظ؛ "! إف الذم تدعونو بينكم كبْب أعناؽ ركابكم : " صحيح على شرط مسلم؛ لكن قولو

، كىو سيئ ا٢بفظ، كما حققت -كىو ابن جدعاف- لركايات الثقات اْلتية كغّبىم، كقد تفرد بو علي بن زيد
" الدعوات " كا٢بديث أخرجو البخارم ُب . ، فال داعي لإلعادة (618)رقم " ٚبريج السنة "ذلك ُب 

- 418- 417 ك 407 ك 402 ك 4/394)، كأٞبد  (74- 8/73)كغّبه، كمسلم  (178 ك 11/156)
. اىػ ( بو؛ دكف الزيادة ا٤بذكورة... من طرؽ أحرل عن أيب عثماف - فيما يأٌب- ، كا٤بصنف  (419

ٚدٌ  عص اهلل يٛددمت ديٝتُٛٙ ثِ يؿاسبهِ سفسمت ٚيٛ: ايػب١ٗ ايطادض١ عػس 

 من 400-399 كالبيهقي ص 2/370 كأٞبد 2/525كا٢بديث أخرجو الَبمذم )): قاؿ االلبا٘ب 
 :كزادا ُب آخره. طريقْب آخرين عن قتادة بو

؟ : " ٍب قاؿ ىل : ٍب قاؿ. فإهنا اْلرض: "اللَّوي كىرىسيوليوي أىٍعلىمي قاؿ: قىاليوا" ىل تدركف ما الذم ٙبت ذىًلكى
؟  فإف ٙبتها اْلرض كاْلخرل بينهما مسّبة : "اللَّوي كىرىسيوليوي أىٍعلىمي قاؿ: قىاليوا" تدركف ما الذم ٙبت ذىًلكى

كالذين نفس ٧بمد بيده لو : ٟبسمائة سنة حٌب عدد سبع أرضْب بْب كل أرضْب مسّبة ٟبسمائة سنة ٍب قاؿ
ىيوى اٍْلىكَّؿي كىاآٍلًخري كىالظَّاًىري كىاٍلبىاًطني كىىيوى }: أنكم دليتهم رجال ٔببل إٔب اْلرض السفلى ٥ببط على اهلل ٍب قرأ

 :كقاؿ الَبمذم مصنفا إياه.  {ًبكيلّْ شىٍيءو عىًليمه 

 :كقاؿ البيهقي مبينا علتو. حديث غريب

كُب ركاية ا٢بسن عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو انقطاع كال يثبت ٠باعو من أيب ىريرة كركل من كجو آخر 
 .منقطع عن أيب ذر مرفوعا

ٍب ساؽ من طريق أٞبد بن عبد ا١ببار ثنا أىبيو ميعىاًكيىةى عىًن اْلىٍعمىًش عن أيب ذر بو ٨بتصرا دكف ذكرىا قبل 
 :السماكات ا٤بسافات بينها كقاؿ ُب آخره

 .كلو حفرًب لصاحبكم ٍب دليتموه لوجدًب اهلل عز كجل
                                                 

( . 256 / 5)اْلـ -  صحيح أيب داكد 
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. اىػ((كىو مع انقطاعو ضعيف لضعف أٞبد بن عبد ا١ببار: قلت

. ايسب  بٝت ايكًب: ايػب١ٗ ايطابع١ عػس 

 . اىػ (أصل لو): قاؿ السيوطي 

ليس لو أصل ُب ا٤برفوع كالقلب بيت اإلٲباف باهلل كمعرفتو ك٧ببتو إٔب غّب ذلك، كقاؿ ): قاؿ العجلو٘ب 
لكن لو : موضوع، كُب الذيل ىو كما قاؿ، كقاؿ القارم: تبعنا للزركشي ال أصل لو، كقاؿ ابن تيمية" الدرر"ُب 

ىذا ليس من كالـ النيب صلى اهلل : ، كقاؿ ُب الآللئ"ما كسعِب أرضي"معُب صحيح كما سيأٌب ُب حديث 
عليو كسلم كمعناه مثل معُب ما كسعِب ٠بائي كال أرضي؛ كلكن كسعِب قلب عبدم ا٤بؤمن، كسيأٌب أنو 

 .اىػ  (أنو إسرائيلي: موضوع، كقيل

 .اهلل عسؽ املؤَٔ قًب: ايػب١ٗ ايجا١َٓ عػس 

. اىػ((موضوع الصغا٘ب قاؿ):  العجلو٘ب قاؿ

: اقٛاٍ ايؿٛف١ٝ 

: قاؿ ابن عريب

أنًض الركابى إٔب رب السماكات   كانبٍذ عن القلب أطوارى الكرامات 

كاعكف بشاطىء كادم القدس مرتقبان   كاخلٍع نعاليك ٙبظى با٤بناجاة 

. اىػ((كغب عن الكوف باْل٠باء متصفان   حٌب تغيبى عن اْلكصاؼ بالذات

 :كقاؿ 

 رأيتي ا٢بق ُب اْلعياف حقِّا   كُب اْل٠باء فلم أره سوائي

                                                 

 255 / 1)السنة البن أيب عاصم كمعها ظالؿ ا١بنة لأللبا٘ب  

 ( .157 / 1) الدرر ا٤بنتثرة ُب اْلحاديث ا٤بشتهرة 

( . 116 / 2) كشف ا٣بفاء 

( . 116 / 2)كشف ا٣بفاء  

 (.36:ص)رسائل ابن عريب  
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كلستي ٕباكم ُب ذاؾ كحدم   فهذا حكمو ُب كل رائي 

. اىػ((كعند ا٤بثبتْب خالؼي ىذا    ىو الرائي ك٫بن لو ا٤برائي
إف : كإذا كاف ا٢بق كقايةن للحق بوجو، كالعبدي كقايةن بوجو، فقل ُب الكوف ما شئت)): كقاؿ 

شئت قلت ىو ا٣بلق، كإف شئت قلت ىو ا٢بق، كإف شئت قلت ىو ا٢بق ا٣بلق، كإف شئت قلت 
 .اىػ(ال حقَّ من كل كجو، كال خلق من كل كجو، كإف شئت قلت با٢بّبة ُب ذلك

 :كقاؿ 

 كقد أتى ُب الصالة حيٍكم                    منو بتقسيمو ا٤بثا٘ب

 فقاؿ بيِب كبْب عبدم                 فمن رآه فقد رآ٘ب

 . (فلست غّب إلو كال ىيٍو               لوحدٌب ُب الوجود ثا٘ب

اعلم أف ٝبيع حقائق الوجود، كحفظها ُب مراتبها، تسمى : كقاؿ عبد الكرٙب ا١بيلي 
أحكم ا٤بظاىر مع الظاىر فيها، أعِب ا٣بلق كا٢بق، فشموؿ ا٤براتب : اْللوىية، كأعِب ٕبقائق الوجود

 . (اإل٥بية، كٝبيع ا٤براتب الكونية، كعطاء كل حقو من مرتبة الوجود، ىو معُب اْللوىية

 :كقاؿ 

 الواحدية مظهر للذات               تبدك ٦بمعة لفرؽ صفات

 الكل فيها كاحد متكثر               فاعجب لكثرة كاحد بالذات

 ىذاؾ فيها عْب ذا ككمثل ما                   نباؾ ُب حكم ا٢بقيقة ىاٌب

 فهي العبارة عن حقيقة كثرة                   ُب كحدة من غّب ما أشتات

 كل ّٔا ُب حكم كل كاحد           فالنفي ُب ذا الوجو كاإلثبات

 . (فرقاف ذات اهلل صورة ٝبعو                    كتعدد اْلكصاؼ كاآليات

 :كقاؿ 

فما ٍب من شيء سول اهلل ُب الورل                   كما ٍب مسموع كما ٍب سامع 
 ىو العرش كالكرسي كا٤بنظر العلي                    ىو السدرة الالٌب إليها ا٤براجع

 ىو اْلصل حقان كالرسـو مع ا٥بول                   ىو الفلك الدكار كىو الطبائع

                                                 

 (.3/549)الفتوحات ا٤بكية  

(. 112:ص) الفصوص، 

(. 3/535):  الفتوحات

( . 1/37):  اإلنساف الكامل

( . 1/43):  اإلنساف الكامل
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 ىو النور كالظلماء كا٤باء كا٥بول            ىو العنصر النارم كىو الطبائع

 ىو الشمس كالبدر ا٤بنّب مع السها                   ىو اْلفق كىو النجم كىو ا٤بواقع

 ىو ا٤بركز ا٢بكمي كاْلرض كالسما                  ىو ا٤بظلم العتاـ كىو اللوامع

 ىو الدار كىو ا٢بي كاْلثل كالغضا                   ىو الناس كالسكاف كىو ا٤برابع

 ىو ا٢بكم كالتأثّب كاْلمر كالقضا           ىو العزك كالسلطاف كا٤بتواضع

 ىو اللفظ كا٤بعُب كصورة كل ما            ٯبوؿ من ا٤بعقوؿ أك ىو كاقع

 ىو ا١بنس كىو النوع كالفصل إنو                    ىو الواجب الذاٌب كا٤بتمانع

 ىو العرض الطارم نعم كىو جوىر                   ىو ا٤بعدف الصلدم كىو ا٤بوائع

 ىو ا٢بيواف ا٢بي كىو حياتو                 ىو الوحش كاإلنس كىو السواجع

 ىو القيس بل ليلى كىو بثينة             أجل نشرىا، كا٣بيف كىو اْلجارع

 ىو العقل كىو النفس كالقلب كا٢بشا                ىو ا١بسم كىو الركح كا٤بتدافع

 ىو ا٤بوجد اْلشيا كعْب كجودىا             كعْب ذكات الكل كىو ا٤بوانع

 حقائق ذات ُب مراتب حقو                  تسمى باسم ا٣بلق كا٣بلق كاسع

 كنزىو عن حكم ا٢بلوؿ فما لو              سول، كإٔب توحيده اْلمر راجع

 فيا أحدم الذات ُب عْب كثرة               كيا موجد اْلشياء، ذاتك شائع

 ٘بليت ُب اْلشياء حْب خلقتها                فها ىي ميطت عنك فيها الرباقع

 قطعت الورل من ذات نفسك قطعة                  كٓب يك موصوالن، كال فصل قاطع

 فأنت الورل حقان كأنت إمامنا                كإنك ما يعلو كما ىو كاضع

 كما ا٣بلق ُب التمثاؿ إالكثلجة               كأنت ّٔا ا٤باء الذم ىو نابع

 فما الثلج ُب ٙبقيقنا غّب مائو                 كغّب اًف ُب حكم دعتو الشرائع

 كلكن يذكب الثلج يرفع حكمو             كيوضع حكم ا٤باء كاْلمر كاقع

 ٘بمعت اْلضداد ُب كاحد البها              كفيو تالشت فهو عنهن ساطع

 فكل ّٔاء ُب مالحة صورة                    على كل قدٍّل شابو الغصن يافع

 ككل اسوداد ُب تصافيق طرة                ككل اٞبرار ُب الطالئع صانع

 ككل كحيل الطرؼ يقتل صبو               ٗباضو كسيف ا٥بند حاؿه مضارع

 ككل ا٠برار ُب القوائم كالقنا                عليو من الشعر الوسيم شرائع

 ككل مليح با٤بالحة قد زىا                   ككل ٝبيل باحملاسن بازع

 ككل لطيف جل أك دؽ حسنو               ككل جليل كىو باللطف صادع

 ٧باسن مىٍن أنشاه ذلك كلو                   فوٌحد كال تشرؾ بو فهو كاسع
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 كإياؾ ال تلفظ بغّبية البها                    فما ٍب غّب كىو با٢بسن بادع

 كأطلق عناف ا٢بق ُب كل ما ترل            فتلك ٘بليات من ىو صانع

 كشاىده حقان فيك منك فإنو                 ىويتك الالٌب ّٔا أنت دالع

 ففي، أينما، حقان، تولوا كجوىكم           فما ٍب إال اهلل، ىل مىٍن ييطالع

 كدع عنك أكصافان ّٔا كنت عارفان           لنفسك فيها لإللو كدائع

 فقد صح ُب مًب ا٢بديث ٚبلقوا             بأخالقو ما للحقيقة مانع

 كىا ىو ٠بع بل لساف أجل بدا              لنا ىكذا بالنقل أخرب شارع

 فعم قوانا كا١بوارح كونو                    لسانان ك٠بعان ٍب رجالن تسارع

 . (كيكفيك ما قد جاء ُب ا٣بلق أنو             على صورة الرٞبن، آدـ كاقع

 
 

                                                 

(. 207- 203:ص) فتوح الغيب 
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 السجود لغير اهلل

. لقد اعتاد كثّب من اتباع الصوفية علي السجود لشيوخهم كلقبور اكليائهم ا٤بزعومْب
: االدي١ عًٞ إ ايطذٛد يػري اهلل غسى 

أىالَّ يىٍسجيديكا لًلًَّو الًَّذم ٱبيٍرًجي }: ، كقاؿ تعأب [62: النجم] {فىاٍسجيديكا لًلًَّو كىاٍعبيديكا}: قاؿ تعأب
{ اللَّوي الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى رىبُّ اٍلعىٍرًش اٍلعىًظيمً  (25)ا٣بٍىٍبءى ُب السَّمىاكىاًت كىاٍْلىٍرًض كىيػىٍعلىمي مىا ٚبيٍفيوفى كىمىا تػيٍعًلنيوفى 

كىًمٍن آيىاتًًو اللٍَّيلي كىالنػَّهىاري كىالشٍَّمسي كىاٍلقىمىري الى تىٍسجيديكا لًلشٍَّمًس كىالى }: ، كقاؿ تعأب  [26، 25: النمل]
ًر كىاٍسجيديكا لًلًَّو الًَّذم خىلىقىهينَّ ًإٍف كيٍنتيٍم ًإيَّاهي تػىٍعبيديكفى  فىًإًف اٍستىٍكبػىريكا فىالًَّذينى ًعٍندى رىبّْكى ييسىبّْحيوفى  (37)لًٍلقىمى

كىًإذىا ًقيلى ٥بىيمي اٍسجيديكا لًلرٍَّٞبىًن }: ، كقاؿ تعأب  [38، 37: فصلت] {لىوي بًاللٍَّيًل كىالنػَّهىاًر كىىيٍم الى يىٍسأىميوفى 
، عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى، عىٍن النَّيبّْ صىلَّى اللَّوي  [60: الفرقاف] {قىاليوا كىمىا الرٍَّٞبىني أىنىٍسجيدي ًلمىا تىٍأميرينىا كىزىادىىيٍم نػيفيورنا

ىٍرأىةى أىٍف تىٍسجيدى ًلزىٍكًجهىا»: عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى 
ىمىٍرتي ا٤ب ا أىٍف يىٍسجيدى ًْلىحىدو ْلى . «لىٍو كيٍنتي آًمرنا أىحىدن

: غبٗات 

: اضتديٛا بكؿ١ ٜٛضف عًٝ٘ ايطالّ ٚضذٛد ابٜٛ٘ ٚاخٛت٘ ي٘: ايػب١ٗ االٚيٞ 

ام سجد لو ابواه كإخوتو الباقوف ككانوا احد عشر  (كخركا لو سجدا )):  –رٞبو اهلل - قاؿ ابن كثّب 
إ٘ب رأيت احد )ام الٍب كاف قصها علي ابيو من قبل  (كقاؿ يا ابت ىذا تأكيل رؤيام من قبل )رجال 

االية كقد كاف ىذا سائغا ُب شرائعهم اذا سلموا علي الكبّب يسجدكف لو كٓب يزؿ ىذا  (عشر كوكبا 
جائزا من لدف ادـ إب شريعة عيسي عليو السالـ فحـر ىذا ُب ىهذ ا٤بلة كجعل السجود ٨بتصا ٔبناب 
الرب سبحانو كتعايل كىذا مضموف قوؿ قتادة كغّبه كُب ىذا  اا٢بديث اف معاذا قدـ الشاـ فوجدىم 

فقاؿ  (ما ىذا يا معاذ ؟): يسجدكف الساقفتهم فلما رجع سجد لرسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم فقاؿ 
لو كنت امرا احدا اف ): إ٘ب رأيتهم يسجدكف الساقفتهم كأنت احق اف يسجد لك يا رسوؿ اهلل فقاؿ 

كُب حديث اخر اف سلماف لقي النيب  (يسجد الحد المرت ا٤برأة اف تسجد لزكجها لعظم حقو عليها
صلي اهلل عليو كسلم ُب بعض  طرؽ ا٤بدينة ككاف سلماف حديث عهد باالسالـ فسجد للنيب صلي اهلل 

كالغرض اف ىذ كاف جائزا  (ال تسجد ٕب يا سلماف كاسجد للحي الذم ال ٲبوت): عليو كسلم فقاؿ 
 . اىػ (ُب شريعتهم ك٥بذا خركا لو سجدا 

 : االضتدالٍ بكؿ١ ادّ ٚضذٛد املال٥ه١ ي٘ : ايػب١ٗ ايجا١ْٝ 

                                                 

( . 2/972)صححو االلبا٘ب ُب ا٤بشكاة  (1159ح ) ركاه الَبمذم 
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ـى }:  ُب تفسّبه لقولو تعإب  –رٞبو اهلل - قاؿ ابن عثيمْب  ًة اٍسجيديكا آًلدى ًئكى كىًإٍذ قػيٍلنىا لًٍلمىالى
: الفوائد  :  "[34: البقرة] {فىسىجىديكا ًإالَّ ًإبًٍليسى أىىبى كىاٍستىٍكبػىرى كىكىافى ًمنى اٍلكىاًفرًينى 

بياف فضل آدـ على ا٤بالئكة؛ كجهو أف اهلل أمر ا٤بالئكة أف يسجدكا لو : من فوائد اآلية- 1
. تعظيمان لو
أف السجود لغّب اهلل إذا كاف بأمر اهلل فهو عبادة؛ ْلف هلل تعأب أف ٰبكم ٗبا شاء؛ : كمنها- 2

. اىػ  (كلذلك ٤با امتنع إبليس عن ىذا كاف من الكافرين
ال يػىٍنبًغى ْلىحىدو أٍف )): فنىهى عن السجود لغّب اهلل كقاؿ ): – رٞبو اهلل - كقاؿ ابن قيم ا١بوزية 

كٙبرٙبي ىذا معلـو من دينو بالضركرة ، (( . مىوٍ : ))كأنكر على ميعىاذو لىمَّا سىجد لو كقاؿ ( . (يىٍسجيدى ْلحىدو 
يشرًؾي ىذا 

ك٘بويزي مىن جىوَّزه لغّب اهلل ميراغمىةه هلًل كرسولو ، كىو من أبلىًغ أنواع العبودية ، فإذا جىوَّز ىذا ا٤ب
: الرَّجيلي يىلقىى أخاه أىيػىٍنحىًُب لو ؟ قاؿ : النوعى للبىشىر ، فقد جوَّز العبودية لغّب اهلًل ، كقد صىحَّ أنو قيل لو 

 . ((نعم)): أىييصاًفحيو ؟ قاؿ : قيل  . ((ال)): أىيػىٍلتىزًميو كيػيقىبػّْليوي ؟ قاؿ : قيل  . ((ال))
ا }: كأيضان فاال٫بناءي عند التحية سجود ، كمنو قولو تعأب ،   [58: البقرة] {كىاٍدخيليوا اٍلبىابى سيجَّدن

منحنْب ، كإال فال ٲبيكن الدخوؿ على ا١بباه ، كصىحَّ عنو النهىي عن القياـ ، كىو جالس ، كما : أل 
تػيعىظّْم اْلعاجمي بعضيها بعضان ، حٌب منع ًمن ذلك َب الصالة ، كأمرىىم إذا صىلَّى جالسان أف ييصىلُّوا 

جلوسان ، كىم أصحاء ال عيذرى ٥بم ، لئال يقوموا على رأسو كىو جالس ، مع أفَّ قيامىهم هلل ، فكيف إذا 
ـي تعظيمان كعبوديةن لغّبه سبحانو  . كاف القيا

كا٤بقصود أفَّ النفوس ا١باىلة الضالة أسقطٍت عبوديةى اهلل سبحانو ، كأشركت فيها مىن تػيعىظّْمو ًمن 
ـى الصالة ، كحلفت بغّبه ، كنذرىٍت لغّبه ،  ا٣بلق ، فسجدت لغّب اهلل ، كركعت لو ، كقامت بْب يديو قيا

كحىلىقىٍت لغّبه ، كذٕبت لغّبه ، كطافت لًغّب بيتو ، كعىظَّمتو با٢بب ، كا٣بوؼ ، كالرجاء ، كالطاعة ، 
كما يػيعىظَّم ا٣بالقي ، بل أشد ، كسوٍَّت مىن تعبيده من ا٤بخلوقْب بربّْ العا٤بْب ، كىؤالء ىم ا٤بضادكف 

تىاللًَّو }: لدعوة الرُّسيل ، كىم الذين برّٔم يىعًدلوف ، كىم الذين يقولوف كىم َب النار مع آ٥بتهم ٱبتصموف 
ؿو ميًبْبو  ، كىم الذين قاؿ اهلل  [98، 97: الشعراء]{ ًإٍذ نيسىوّْيكيٍم ًبرىبّْ اٍلعىالىًمْبى  (97)ًإٍف كينَّا لىًفي ضىالى

بُّونػىهيٍم كىحيبّْ اللًَّو كىالًَّذينى آمىنيوا أىشىدُّ حيبِّا لًلًَّو }: فيهم  ادنا ٰبًي  {كىًمنى النَّاًس مىٍن يػىتًَّخذي ًمٍن ديكًف اللًَّو أىٍندى
. اىػ " ، كىذا كيلُّو ًمن الشّْرؾ ، كاهلل ال يغفر اف يشرؾ بو  [165: البقرة]
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 ادعاء علم الغيب

: األدي١ َٔ ايكسإ عًٞ إبطاٍ دعٛاِٖ 

قىاليوا سيٍبحىانىكى }: لقد حجب اهلل علم الغيب عن ا٤بالئكة فقاؿ عز من قائل حكاية عن ا٤بالئكة
، كحجبو عن اْلنبياء فقاؿ علي لساف  [32: البقرة] {الى ًعٍلمى لىنىا ًإالَّ مىا عىلٍَّمتػىنىا ًإنَّكى أىٍنتى اٍلعىًليمي ا٢بٍىًكيمي 

كىالى أىقيوؿي لىكيٍم ًعٍنًدم خىزىاًئني اللًَّو كىالى أىٍعلىمي اٍلغىٍيبى كىالى أىقيوؿي ًإ٘بّْ }: سيدنا ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم 
نىا عىلىٍيًو اٍلمىٍوتى مىا دى٥بَّيٍم عىلىى مىٍوتًًو ًإالَّ دىابَّةي اٍْلىٍرًض }، كحجبو عن ا١بن  [31: ىود] {مىلىكه  فػىلىمَّا قىضىيػٍ

اًب اٍلميًهْبً  [ 14: سبأ] {تىٍأكيلي ًمٍنسىأىتىوي فػىلىمَّا خىرَّ تػىبػىيػَّنىًت ا١بًٍنُّ أىٍف لىٍو كىانيوا يػىٍعلىميوفى اٍلغىٍيبى مىا لىًبثيوا ُب اٍلعىذى
قيٍل الى يػىٍعلىمي مىٍن ُب السَّمىاكىاًت كىاٍْلىٍرًض اٍلغىٍيبى ًإالَّ اللَّوي كىمىا }: ، كحجبو عن أىل السماكات كاْلرض 

كىًعٍندىهي مىفىاًتحي اٍلغىٍيًب الى يػىٍعلىميهىا ًإالَّ }: ،  كحجبو عن  ٝبيع خلقو  [65: النمل] {يىٍشعيريكفى أىيَّافى يػيبػٍعىثيوفى 
،  كٓب ٯبادؿ ُب ىذه ا٢بقيقة احد حٌب جاء الصوفية فادعوا علم أكلياؤىم  [59: اْلنعاـ] {ىيوى 

. بالغيب
هي ًعٍلمي السَّاعىًة كىيػينػىزّْؿي اٍلغىٍيثى كىيػىٍعلىمي مىا ُب اٍْلىٍرحىاـً كىمىا تىٍدرًم نػىٍفسه مىاذىا }:  قاؿ تعإب  ًإفَّ اللَّوى ًعٍندى

ًبّبه  ا كىمىا تىٍدرًم نػىٍفسه بًأىمّْ أىٍرضو ٛبىيوتي ًإفَّ اللَّوى عىًليمه خى :  ، كقاؿ تعإب  [34: لقماف] {تىٍكًسبي غىدن
ا} قيٍل الى أىٍمًلكي لًنػىٍفًسي نػىٍفعنا كىالى }: ، كقاؿ تعإب   [26: ا١بن] {عىآًبي اٍلغىٍيًب فىالى ييٍظًهري عىلىى غىٍيًبًو أىحىدن

ٍستىٍكثػىٍرتي ًمنى ا٣بٍىٍّبً كىمىا مىسًَِّبى السُّوءي ًإٍف أىنىا ًإالَّ نىًذيره كىبىًشّبه  ضىرِّا ًإالَّ مىا شىاءى اللَّوي كىلىٍو كيٍنتي أىٍعلىمي اٍلغىٍيبى الى
: اْلنعاـ]{ كىًعٍندىهي مىفىاًتحي اٍلغىٍيًب الى يػىٍعلىميهىا ًإالَّ ىيوى }:  ، كقاؿ تعإب   [188: اْلعراؼ] {لًقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى 

تًٍلكى ًمٍن أىنٍػبىاًء اٍلغىٍيًب نيوًحيهىا إًلىٍيكى مىا كيٍنتى تػىٍعلىميهىا أىٍنتى كىالى قػىٍوميكى ًمٍن قػىٍبًل }:  ، كقاؿ تعإب   [59
ا فىاٍصربٍ ًإفَّ اٍلعىاًقبىةى لًٍلميتًَّقْبى   [ .49: ىود] {ىىذى

 :األدي١ َٔ ايط١ٓ 

دخل علي النيب صلى اهلل عليو كسلم غداة بِب علي، فجلس على : عن الربيع بنت معوذ، قالت
فراشي كمجلسك مِب، كجويريات يضربن بالدؼ، يندبن من قتل من آبائهن يـو بدر، حٌب قالت 

ال تقوٕب ىكذا كقوٕب ما كنت »: فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم. كفينا نيب يعلم ما ُب غد: جارية
.  «تقولْب

                                                 

 ( .4001ح) ركاه البخارم 
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مفاتيح الغيب ٟبس، ال : " عن ابن عمر رضي اهلل عنهما، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، قاؿ
ال يعلم ما تغيض اْلرحاـ إال اهلل، كال يعلم ما ُب غد إال اهلل، كال يعلم مٌب يأٌب ا٤بطر : يعلمها إال اهلل

 ." أحد إال اهلل، كال تدرم نفس بأم أرض ٛبوت إال اهلل، كال يعلم مٌب تقـو الساعة إال اهلل 

من حدثك أف ٧بمدا صلى اهلل عليو كسلم رأل ربو، فقد »: عن عائشة رضي اهلل عنها، قالت
كمن حدثك أنو يعلم الغيب، فقد »،  [103: اْلنعاـ] {ال تدركو اْلبصار}: « كذب، كىو يقوؿ
.  (ال يعلم الغيب إال اهلل: « كذب، كىو يقوؿ

كاف أكؿ من قاؿ ُب القدر بالبصرة معبد ا١بهِب، فانطلقت أنا كٞبيد بن : عن ٰبٓب بن يعمر، قاؿ
لو لقينا أحدا من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل : فقلنا- أك معتمرين - عبد الرٞبن ا٢بمّبم حاجْب 

عليو كسلم، فسألناه عما يقوؿ ىؤالء ُب القدر، فوفق لنا عبد اهلل بن عمر بن ا٣بطاب داخال ا٤بسجد، 
: فاكتنفتو أنا كصاحيب أحدنا عن ٲبينو، كاآلخر عن مشالو، فظننت أف صاحيب سيكل الكالـ إٕب، فقلت
أبا عبد الرٞبن إنو قد ظهر قبلنا ناس يقرءكف القرآف، كيتقفركف العلم، كذكر من شأهنم، كأهنم يزعموف 

، « فإذا لقيت أكلئك فأخربىم أ٘ب برمء منهم، كأهنم برآء مِب»: أف ال قدر، كأف اْلمر أنف، قاؿ
لو أف ْلحدىم مثل أحد ذىبا، فأنفقو ما قبل اهلل منو حٌب يؤمن »كالذم ٰبلف بو عبد اهلل بن عمر 

بينما ٫بن عند رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ذات : حدثِب أيب عمر بن ا٣بطاب قاؿ: ٍب قاؿ« بالقدر
، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ال يرل عليو أثر السفر، كال يعرفو منا  يـو

أحد، حٌب جلس إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم، فأسند ركبتيو إٔب ركبتيو، ككضع كفيو على فخذيو، 
اإلسالـ أف تشهد أف ال إلو »: اهلل عليو كسلم يا ٧بمد أخرب٘ب عن اإلسالـ، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى: كقاؿ

إال اهلل كأف ٧بمدا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كتقيم الصالة، كتؤٌب الزكاة، كتصـو رمضاف، كٙبج 
فأخرب٘ب عن : فعجبنا لو يسألو، كيصدقو، قاؿ: صدقت، قاؿ: ، قاؿ« البيت إف استطعت إليو سبيال

، « أف تؤمن باهلل، كمالئكتو، ككتبو، كرسلو، كاليـو اآلخر، كتؤمن بالقدر خّبه كشره»: اإلٲباف، قاؿ
« أف تعبد اهلل كأنك تراه، فإف ٓب تكن تراه فإنو يراؾ»: فأخرب٘ب عن اإلحساف، قاؿ: صدقت، قاؿ: قاؿ

: فأخرب٘ب عن أمارُتا، قاؿ: قاؿ« ما ا٤بسئوؿ عنها بأعلم من السائل»: فأخرب٘ب عن الساعة، قاؿ: ، قاؿ
ٍب انطلق : ، قاؿ« أف تلد اْلمة ربتها، كأف ترل ا٢بفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاكلوف ُب البنياف»

فإنو جربيل أتاكم »: اهلل كرسولو أعلم، قاؿ: قلت« يا عمر أتدرم من السائل؟»: فلبثت مليا، ٍب قاؿ ٕب
 . « يعلمكم دينكم
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يا أبا عائشة، ثالث من تكلم بواحدة منهن : كنت متكئا عند عائشة، فقالت: عن مسركؽ، قاؿ
من زعم أف ٧بمدا صلى اهلل عليو كسلم رأل ربو فقد : ما ىن؟ قالت: فقد أعظم على اهلل الفرية، قلت

يا أـ ا٤بؤمنْب، أنظريِب، كال تعجليِب، أٓب : ككنت متكئا فجلست، فقلت: أعظم على اهلل الفرية، قاؿ
؟  [13: النجم]{ كلقد رآه نزلة أخرل}،  [23: التكوير] {كلقد رآه باْلفق ا٤ببْب}: يقل اهلل عز كجل

إ٭با ىو جربيل، ٓب »: أنا أكؿ ىذه اْلمة سأؿ عن ذلك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فقاؿ: فقالت
أره على صورتو الٍب خلق عليها غّب ىاتْب ا٤برتْب، رأيتو منهبطا من السماء سادا عظم خلقو ما بْب 

ال تدركو اْلبصار كىو يدرؾ اْلبصار كىو }: أك ٓب تسمع أف اهلل يقوؿ: ، فقالت« السماء إٔب اْلرض
كما كاف لبشر أف يكلمو اهلل إال كحيا }: ، أك ٓب تسمع أف اهلل يقوؿ [103: اْلنعاـ] {اللطيف ا٣ببّب

: ؟، قالت [51: الشورل] {أك من كراء حجاب أك يرسل رسوال فيوحي بإذنو ما يشاء إنو علي حكيم
كمن زعم أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كتم شيئا من كتاب اهلل، فقد أعظم على اهلل الفرية، كاهلل 

،  [67: ا٤بائدة] {يا أيها الرسوؿ بلغ ما أنزؿ إليك من ربك كإف ٓب تفعل فما بلغت رسالتو}: يقوؿ
كلذا ٤با رميت عائشة رضي اهلل عنها  (-:رٞبو اهلل - قاؿ الشيخ ٧بمد اْلمْب الشنقيطي   :قالت

[ 26: النور] {أكلئك مربءكف ٩با يقولوف}: باإلفك، ٓب يعلم، أىي بريئة أـ ال حٌب أخربه اهلل تعأب بقولو
، كقد ذبح إبراىيم عليو كعلى نبينا الصالة كالسالـ عجلو للمالئكة، كال علم لو بأهنم مالئكة حٌب 

، ك٤با جاؤكا لوطا ٓب يعلم أيضا أهنم مالئكة،  [70: ىود] {إنا أرسلنا إٔب قـو لوط}: أخربكه، كقالوا لو
، ٱباؼ عليهم من أف يفعل ّٔم  [77: ىود] {سيء ّٔم كضاؽ ّٔم ذرعا كقاؿ ىذا يـو عصيب}كلذا 

، كٓب يعلم  [80: ىود] {لو أف ٕب بكم قوة أك آكم إٔب ركن شديد}: قومو فاحشتهم ا٤بعركفة حٌب قاؿ
اآليات  [81: ىود] {إنا رسل ربك لن يصلوا إليك}: خربىم حٌب قالوا لو

كيعقوب عليو السالـ ابيضت عيناه من ا٢بزف على يوسف، كىو ُب مصر ال يدرم خربه حٌب 
. أظهره اهلل خرب يوسف

كسليماف عليو السالـ مع أف اهلل سخر لو الشياطْب كالريح ما كاف يدرم عن أىل مأرب قـو 
[ 22: النمل] {أحطت ٗبا ٓب ٙبط بو كجئتك من سبإ بنبإ يقْب}: بلقيس حٌب جاءه ا٥بدىد، كقاؿ لو

   .اآليات
قل ال يعلم من ُب }: كمن زعم أنو ٱبرب ٗبا يكوف ُب غد، فقد أعظم على اهلل الفرية، كاهلل يقوؿ

.  [ "65: النمل] {السماكات كاْلرض الغيب إال اهلل
 كلذا ٤با رميت عائشة رضي اهلل عنها (: – رٞبو اهلل - قاؿ الشيخ ٧بمد اْلمْب الشنقيطي 

: النور] {أيكلىًئكى ميبػىرَّءيكفى ٩بَّا يػىقيوليوفى }: باإلفًك ، ٓب يعلم ، أىي بريئة أـ ال حٌب أخربه اهلل تعأب بقولو 
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، كقد ذبح إبراىيم عليو كعلى نبينا الصالة كالسالـ عجلو للمالئكة ، كال علم لو بأهنم مالئكة  [26
، ك٤با جاؤكا لوطان ٓب يعلم أيضان أهنم  [70: ىود] {ًإنَّا أيٍرًسٍلنىا ًإٔبى قػىٍوـً ليوطو } : حٌب أخربكه ، كقالوا لو

ا يػىٍوـه عىًصيبه }مالئكة ، كلذا  ، ٱباؼ عليهم من أف  [77: ىود] {ًسيءى ًًٍّٔم كىضىاؽى ًًٍّٔم ذىٍرعنا كىقىاؿى ىىذى
[ 80: ىود] {لىٍو أىفَّ ٕب ًبكيٍم قػيوَّةن أىٍك آًكم ًإٔبى ريٍكنو شىًديدو }: يفعل ّٔم قومو فاحشتهم ا٤بعركفة حٌب قاؿ 

  اآليات [ 81: ىود  ] {ًإنَّا ريسيلي رىبّْكى لىن يصلوا إًلىٍيكى  }: ،  كٓب يعلم خربىم حٌب قالوا لو 
كيعقوب عليو السالـ ابيضت عيناه من ا٢بزف على يوسف ، كىو ُب مصر ال يدرم خربه حٌب 

 . أظهره اهلل خرب يوسف

كسليماف عليو السالـ مع أف اهلل سخر لو الشياطْب كالريح ما كاف يدرم عن أىل مأرب قـو 
ٍط بًًو كىًجٍئتيكى ًمن سىبىإو بًنىبىإو يىًقْبو  }: بلقيس حٌب جاءه ا٥بدىد ، كقاؿ لو  : النمل  ] {أىحىطتي ٗبىا ٓبىٍ ٙبًي

 . اآليات [ 22

كنوح عليو كعلى نبينا الصالة كالسالـ ما كاف يدرم أنو ابنو الذم غرؽ ليس من أىلو ا٤بوعود 
اآلية ، كٓب يعلم حقيقة  [45: ىود ] {رىبّْ ًإفَّ ابِب ًمٍن أىٍىًلي كىًإفَّ كىٍعدىؾى ا٢بق }: بنجاُتم حٌب قاؿ 

قىاؿى يىا نيوحي ًإنَّوي لىٍيسى ًمٍن أىٍىًلكى ًإنَّوي عىمىله غىيػٍري صىاًلحو فىالى تىٍسأىٍلًن مىا لىٍيسى }: اْلمر حٌب أخربه اهلل بقولو 
[ . 46: ىود] {لىكى بًًو ًعٍلمه ًإ٘بّْ أىًعظيكى أىٍف تىكيوفى ًمنى ا١بٍىاًىًلْبى 
 ] {كىالى أىقيوؿي لىكيٍم ًعنًدم خىزىآًئني اهلل كىالى أىٍعلىمي الغيب  }: كقد قاؿ تعأب عن نوح ُب سورة ىود 

ًء ًإٍف كيٍنتيٍم }: اآلية ، كا٤بالئكة عليهم الصالة كالسالـ ٤با قاؿ ٥بم  [ 31: ىود  أىنًٍبئيو٘ب بًأى٠ٍبىاًء ىىؤيالى
[ . 32، 31: البقرة]{ قىاليوا سيٍبحىانىكى الى ًعٍلمى لىنىا ًإالَّ مىا عىلٍَّمتػىنىا (31)صىاًدًقْبى 

فقد ظهر أف أعلم ا٤بخلوقات كىم الرسل ، كا٤بالئكة ال يعلموف من الغيب إال ما علمهم اهلل 
كىمىا كىافى اللَّوي لًييٍطًلعىكيٍم عىلىى }: تعأب ، كىو تعأب يعلم رسلو من غيبو ما شاء ، كما أشار لو بقولو 

عىآًبي اٍلغىٍيًب فىالى ييٍظًهري عىلىى }: ، كقولو  [179: آؿ عمراف] {اٍلغىٍيًب كىلىًكنَّ اللَّوى ٯبىٍتىيب ًمٍن ريسيًلًو مىٍن يىشىاءي 
ا  . اىػ"[27، 26: ا١بن]{ ًإالَّ مىًن اٍرتىضىى ًمٍن رىسيوؿو  (26)غىٍيًبًو أىحىدن

غبٗات 

َِٜأِت َبِؿرّيا)قايٛا إ قٍٛ ضٝدْا ٜٛضف : ايػب١ٗ األٚيٞ  ِ٘ َأِب٢  َِٚد ُٙ ع٢ً  ضٛز٠ ٜٛضف  (َفَأِيُكٛ

. ٜدٍ عًٞ عًُ٘ بايػٝب الْ٘ مل ٜكٌ ٜستد بؿريا إ غا٤ اهلل بٌ دصّ بريو 

ٓب يعلم أنو يعود بصّبا إال بعد أف أعلمو اهلل عز : قاؿ ا٢بسن)): – رٞبو اهلل - قاؿ البغوم 
. كجل
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. كاف ذلك القميص من نسج ا١بنة: كقاؿ الضحاؾ
أمره جربيل أف يرسل إليو قميصو، ككاف ذلك القميص قميص إبراىيم عليو : كعن ٦باىد قاؿ

السالـ، كذلك أنو جرد من ثيابو كألقي ُب النار عريانا، فأتاه جربيل بقميص من حرير ا١بنة، فألبسو إيٌاه 
فكاف ذلك القميص عند إبراىيم عليو السالـ، فلما مات كرثو إسحاؽ، فلما مات كرثو يعقوب، فلما 
شبَّ يوسف جعل يعقوب ذلك القميص ُب قصبة، كسدَّ رأسها، كعلَّقها ُب عنقو، ٤با كاف ٱباؼ عليو 

فلما ألقي ُب البئر عريانا جاءه جربيل عليو السالـ كعلى يوسف ذلك . من العْب، فكاف ال يفارقو
التعويذ، فأخرج القميص منو كألبسو إيٌاه، ففي ىذا الوقت جاء جربيل عليو السالـ إٔب يوسف عليو 

أرسل ذلك القميص، فإف فيو ريح ا١بنة ال يقع على سقيم كال مبتلى إال عوُب، فدفع : السالـ كقاؿ
. اىػ(كىأٍتيو٘ب بًأىٍىًلكيٍم أىٍٝبىًعْبى  (ألقوه على كجو أيب يأت بصّبا): يوسف ذلك القميص إٔب إخوتو كقاؿ

ىو القميص الذم كاف عليو حينئذو  {اذىبوا بًقىًميًصى ىذا  }: –  رٞبو اهلل - كقاؿ اْللوسي 
كما ىو الظاىر؛ كعن ابن عباس كغّبه أنو القميص الذم كساه اهلل تعأب إبراىيم عليو السالـ حْب 

ألقي ُب النار ككاف من قمص ا١بنة جعلو يعقوب حْب كصل إليو ُب قصبة فضة كعلقو ُب عنق يوسف 
ًإٌٗب  }: كضعف ىذا بأف قولو . ككاف ال يقع على عاىة من عاىات الدنيا إال أبرأىا بإذف اهلل تعأب 

يدؿ على أنو عليو السالـ كاف البسان لو ُب تعويذتو كما تشهد  [ 94: يوسف ]  {الًجدي رًيحى ييوسيفى 
ىو القميص الذم قد من دبر : بو اإلضافة إٔب ضمّبه كىو تضعيف ضعيف كما ال ٱبفى ، كقيل 

كأرسلو ليعلم يعقوب أنو عصم من الفاحشة كال ٱبفى بعده ، كأيان ما كاف فالباء إما للمصاحبة أك 
فىأىٍلقيوهي  }للمالبسة أم اذىبوا مصحوبْب أك ملتبسْب بو أك للتعدية على ما قيل أم اذىبوا قميصي ىذا 

. اىػ ( أم يصر بصّبان  {على كىٍجًو أىىًب يىٍأًت بىًصّبنا 
ىذا القميص ىو : قيل  {اذىبوا بًقىًميًصى ىذا  }: قولو )): – رٞبو اهلل - كقاؿ الشوكا٘ب 

. القميص الذم ألبسو اهلل إبراىيم ٤با ألقي ُب النار ككساه إبراىيم إسحاؽ ، ككساه إسحاؽ يعقوب 
ككاف يعقوب أدرج ىذا القميص ُب قضيب كعلقو ُب عنق يوسف ٤با كاف ٱباؼ عليو من العْب ، فأخرب 
جربيل يوسف أف يرسل بو إٔب يعقوب ليعود عليو بصره؛ ْلٌف فيو ريح ا١بنة ، كريح ا١بنة ال يقع على 

يٍصر بصّبان ، على أف : أم  {فىأىٍلقيوهي على كىٍجًو أىىًب يىٍأًت بىًصّبنا  }سقيم إال شفي ، كال مبتلي إالٌ عوُب 
.  اىػ ( (ىي الٍب من أخوات كاف  {يأت  }

قايٛا َٔ عًِ بعالَات ايطسٜل عًِ بايطسٜل  : ايػب١ٗ ايجا١ْٝ 
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. إخبار الرسوؿ صلي اهلل عليو كسلم بعالمات الساعة يدؿ علي علمها ّٔا : قالوا 
: ا١بواب 
هي ًعٍلمي السَّاعىًة كىيػينػىزّْؿي }:  يستلـز من قو٥بم ىذا تكذيب القراف فقد قاؿ تعإب : قلت  ًإفَّ اللَّوى ًعٍندى

ا كىمىا تىٍدرًم نػىٍفسه بًأىمّْ أىٍرضو ٛبىيوتي   {اٍلغىٍيثى كىيػىٍعلىمي مىا ُب اٍْلىٍرحىاـً كىمىا تىٍدرًم نػىٍفسه مىاذىا تىٍكًسبي غىدن
ما ا٤بسؤكؿ عنها بأعلم من ): ، كتكذيب رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم النو قاؿ  [34: لقماف]

. كىذا ال يقولو مسلم ، بل الكفار الذين اذاكه كقاتلوه اعَبفوا لو بالصدؽ كحسن ا٣بلق  (السائل
: أقٛاٍ ايؿٛف١ٝ يف عًِ ايػٝب 

لألركاح اإلنسانية إذا صفت كزكت معارج ُب العآب العلوم ا٤بفارؽ كغّب ا٤بفارؽ  )قاؿ ابن عريب 
فينزؿ مع حكم ، فَبل مواقع نظرىم ُب أركاح اْلفالؾ كدكراهنا ّٔا ، فينظر مناظر الركحانيات ا٤بفارقة 

فتعرؼ ما ٙبويو ، اْلدكار كترسل طرفها ُب رقائق التنزيالت حٌب ترل مساقط ٪بومها ُب قلوب العباد 
كإذا توجهت اْلسرار ٫بو قارئها بفناء ... كما تدؿ عليو حركاُتم ، صدكرىم كما تنطوم عليو ضمائرىم 

فأشرقت أرض ، ال من حيث الذات ، كٝبع كفرؽ سقطت عليها أنوار ا٢بضرة اإل٥بية من حيثها ، كبقاء 
النفوس بْب يديو فالتفت فعلم ما أدركو بصره كأخرب بالغيب كبالسرائر كٗبا تكنو الضمائر كما ٯبرم ُب 

  (الليل كالنهار 
. (يرتقي الوٌٕب إٔب عآب الغيب فيشاىد اليمْب ماسكة قلمها كىي ٚبطط ُب اللوح  )كقاؿ 
. (إما بالتنزؿ أك بالعركج ، الكشف كاإلطالع على الغيب يكوف بطريق التجلي  )كقاؿ 

. أفعاؿ العباد ُب خلواُتم : منها ، أما ُب ا٤بقاـ اْلكؿ فإنو يكاشف فيو بأمور  ): كقاؿ الدباغ
كمنها مشاىدة النار الٍب ُب اْلرض ا٣بامسة ، مشاىدة اْلرضيْب السبع كالسموات السبع : كمنها 

اشتباؾ اْلرضيْب بعضها ببعض : كمن اْلشياء الٍب يشاىدكهنا ... كغّب ذلك ٩با ُب اْلرض كالسماء ، 
كا٤بخلوقات الٍب ُب كل ، كما ٛبتاز بو أرض عن أرض أخرل ، ككيف ٚبرج من أرض إٔب أرض أخرل ، 

. أرض 
ما نسبتها من السموات ككيف كضع النجـو ، مشاىدة اشتباؾ اْلفالؾ بعضها ببعض : كمنها 
. الٍب فيها 

. مشاىدة الشياطْب ككيف توالدىا : كمنها 
مشاىدة ا١بن كأين يسكنوف ؟ : كمنها 
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 22 التجليات البن عريب ص 

 82 مواقع النجـو البن عريب ص 
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كأما ما يشاىده ُب ا٤بقاـ الثا٘ب فإنو يكاشف ... مشاىدة سّب الشمس كالقمر كالنجـو : كمنها 
فيشاىد ُب ا٤بقاـ ا٤بالئكة كا٢بفظة ، باْلنوار الباقية كما كوشف ُب ا٤بقاـ اْلكؿ باْلمور الظلمانية الفانية 

كأما ا٤بقاـ الثالث فإنو يشاىد فيو أسرار القدر ُب تلك اْلنوار ... كالديواف كاْلكلياء الذين يعمركنو 
. ا٤بتقدمة 

كينحل فيو كا٫بالؿ السٌم ُب ا٤باء ، كأما ا٤بقاـ الرابع فإنو يشاىد فيو النور الذم ينبسط عليو الفعل 
فّبل النور ، كُب ا٤بقاـ ا٣بامس يشاىد انعزاؿ الفعل عن ذلك النور ... فالفعل كالسم كالنور كا٤باء ، 

. (كا٤بفتوح عليو ال يغيب عليو ما ُب أرحاـ اْلنثى فضال عن غّبه ... كالفعل فعال ، نورا 
لو دبت ٭بلة سوداء على صخرة صماء ُب ليلة ظلماء كٓب أشعر ّٔا أك ٓب أعلم  ): كقاؿ الشبلي 

. (ّٔا لقلت أنو ٩بكور يب 
ٍب ترتفع ، إف العبد ما يزاؿ يرتقي من ٠باء إٔب ٠باء حٌب يصل إٔب ٧بل الغوث  ): كقاؿ الرفاعي 

كال ٙبضر كرقة إال ، فيطلعو على غيبو حٌب ال تنبت شجرة ، صفتو إٔب أف تصّب صفة من صفات ا٢بق 
إف القلب إذا ا٪بلى من : ككاف يقوؿ ... كيتكلم ىناؾ عن اهلل بكالـ ال تسعو عقوؿ ا٣بالئق ، بنظره 

 .(كأخرب صاحبو ٗبا مضى كٗبا ىو آت من أحواؿ الناس، حٌب الدنيا كشهوُتا صار كالبٌلور 

إف لألكلياء اإلطالع على ما ىو مكتوب على أكراؽ الشجر كا٤باء كا٥بواء كما  ): كقاؿ الدسوقي 
كما ُب جباه اإلنس كا١باف ٩با يقع ٥بم ، ُب الرب كالبحر كما ىو مكتوب على صفحة قبة خيمة السماء 

. (ُب الدنيا كاآلخرة
. (ال يكمل إٲباف عبد حٌب يصّب الغيب عنده كالشهادة ُب عدـ الريب ): كقاؿ علي ا٣بواص 

إف الكمل كمن شاء اهلل من اْلفراد أىل اإلطالع على اللوح  ): كقاؿ ٧بمد بن إسحاؽ القونوم  
فيشعركف با٤بقدر كونو لشبق العلم ، بل كعلى حضرة العلم اإل٥بي ، بل كعلى ا٤بقاـ القلمي ، احملفوظ 
  (بوقوعو 

كمن كمالو رضي اهلل عنو كنفوذ بصّبتو الربانية كفراستو النورانية الٍب ظهرت ): كقاؿ علي حراـز 
مقتضاىا ُب معرفة أحواؿ اْلصحاب كغّبىا من إظهار مضمرات كإخبار ٗبغيبات كعلم بعواقب 

ا٢باجات كما يَبتب عليها من ا٤بصاّب كاآلفات كغّب ذلك من اْلمور الواقعات فيعرؼ أحواؿ قلوب 

                                                 

 151 اإلبريز للدباغ ص 
 122 ص 1 اإلنساف الكامل للجيلي ج

 148 قالدة ا١بواىر ُب ذكر الرفاعي كأتباعو اْلكابر ص 
 242 ٝبهرة اْلكلياء للمنوُب ا٢بسيِب ص 

 156 ص1 الطبقات الكربم ج 

  41 ػػ 40 رسالة النصوص حملمد بن إسحاؽ القونوم ص 
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اْلصحاب كٙبوؿ حا٥بم كإبداؿ أعراضهم كانتقاؿ أغراضهم كحالة إقبا٥بم كإعراضهم كسائر عللهم 
 . (كأمراضهم كيعرؼ ما ىم عليو ظاىرا كباطنا

: كقاؿ البوصّبم ُب الربدة 
إف ٓب تكن آخذا يـو ا٤بعاد يدم    صفحا كإال فقل يا زلة القدـ 
فإف من جودؾ الدنيا كضرُتا    كمن علومك علم اللوح كالقلم 

منهم من ينظر ُب اللوح فإنو ال : كشف اْلكلياء على قسمْب  ): كقاؿ ٧بمد ضيف اهلل ا١بعلي 
كعدُتا ثالٜبائة ، كمنهم من ينظر ُب ألواح احملور كاإلثبات . يتغّب كال يتبٌدؿ كسيدم علي ا٣بواص 

بل ، كذب : فإذا أخرب الوٌٕب بكالـ كٓب يقع فال ينكر عليو بأف يقاؿ ، كستوف لوحا فإهنا تتغّب كتتبٌدؿ 
  (ٰبمل على أنو نظر ُب ألواح احملور كاإلثبات 

إذا جالستم أىل الصدؽ فجالسوىم  ): كنقل الكالباذم عن أيب عبد اهلل اْلنطاكي قولو 
  (كٱبرجوف من ٮبمكم ، يدخلوف ُب أسراركم ، فإهنم جواسيس القلوب ، بالصدؽ 

أنو كاف لو اطالع على أىل القبور، كما ىم عليو ): كقاؿ النبها٘ب فر ترٝبة أٞبد بن عبد الرٞبن  
إف بعضهم يقوؿ ُب قرب : أنو قيل لو: من عذاب كسركر كلو ُب ذلك حكايات كخوارؽ كعادات، كمنها

اإلماـ أٞبد بن عيسى إنو ليس بقربه حقيقة، فزاره ُب بعض زياراتو كىو متوجو لبعض حاجاتو، فحصل 
: اجتمعت بركحانية اإلماـ أٞبد بن عيسى كسألتو عن قربه: لو عند القرب ىيبة كذىوؿ ٍب أفاؽ كىو يقوؿ

 (بور)تقضي من غّب كلفة، ٍب ذىب إٔب قرية : إ٘ب أريد كذا، فقاؿ: نعم، فقلت: ىل ىو حقيقة؟ فقاؿ
.  أىػ((كقصد جامعها فقضيت ا٢باجة ُب جلستو تلك

: كاف الشيخ يقف على حلب ك٫بن معو كيقوؿ: كركم عن الشيخ إبراىيم البطائحي قاؿ): كقاؿ
كاهلل إ٘ب ْلعرؼ أىل اليمْب من أىل الشماؿ فيها كلو شئت أف أ٠بيهم ٠بيتهم، كلكن ٓب نؤمر بذلك 

.  (كالنكشف ا٢بق ُب ا٣بلق 
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 الســـحر
 

: تعسٜف ايطـــشس 

ًقيقىًتًو ًإٔب غىٍّبًًه : قىاؿى اْلىزىرم: "رٞبو اهلل – قاؿ ابن منظور  كأىصل السٍّْحًر صىٍرؼي الشٍَّيًء عىٍن حى
ًقيقىًتًو، قىٍد سىحىرى الشٍَّيءى عىٍن  فكأىفَّ السَّاًحرى لىمَّا أىرىل الباطلى ُب صيورىًة ا٢بٍىقّْ كخىيَّلى الشيءى عىلىى غىٍّبً حى

. اىػ " كىٍجًهًو أىم صىرىفىوي 
:  تعسٜف ايطشس اؾطالسا 

عزائم، كرقى، كعقد تؤثر ُب القلوب كاْلبداف، -  : "رٞبو اهلل - قاؿ ابن قدامة ا٤بقدسي 
. ()"فيمرض، كيقتل، كيفرؽ بْب ا٤برء كزكجو

: أْٛاع ايطشس 

قاؿ بل ألقوا فإذا حبا٥بم كعصيهم ٱبيل : " يدؿ علي ذلك قولو تعأب : السحر التخييلي - 1
" . إليو من سحرىم أهنا تسعى

: كينقسم إٔب : السحر ا٢بقيقي - 2
عن زيد بن أرقم قاؿ سحر النيب صلى اهلل عليو كسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك : العيقىد  (1

أياما فأتاه جربيل عليو السالـ فقاؿ إف رجال من اليهود سحرؾ عقد لك عقدا ُب بئر كذا ككذا فأرسل 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فاستخرجوىا فجيء ّٔا فقاـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأ٭با نشط 

 . ( (من عقاؿ فما ذكر ذلك لذلك اليهودم كال رآه ُب كجهو قط
صلى بنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو : زيد بن خالد ا١بهِب ُب غزكة ا٢بديبية ، قاؿ : التنجيم  (2

أصبح من عبادم مؤمن يب ككافر ، : قاؿ اهلل تعأب : " كسلم ذات ليلة على إثر ٠باء من الليل ، فقاؿ 
ميطرنا بفضل اهلل كرٞبتو ، : ميطرنا بنوء كذا ككذا ، فإنو كافر يب مؤمن بالكواكب ، كمن قاؿ : فمن قاؿ 

 ."فذلك مؤمن يب كافر بالكواكب
ا٤بردا ّٔا  الرقى الٍب ٓب تفقد شرطا من شركط الرقي الشرعية ، قاؿ ا٢بافظ ابن حجر :  الرقى (  3
 كقد أٝبع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثالثة شركط أف يكوف بكالـ اهلل تعأب أك : "رٞبو اهلل 

بأ٠بائو كصفاتو كباللساف العريب أك ٗبا يعرؼ معناه من غّبه كأف يعتقد أف الرقية ال تؤثر بذاُتا بل بذات 
                                                 

 ( .348 / 4) لساف العرب 

(. 4/164)الكاُب   ()
 . (صحيح اإلسناد) : صحيح كضعيف سنن النسائيكقاؿ اْللبا٘ب ُب   (4080 ح) ركاه النسائي 
 ( .71 ح) ركاه مسلم 
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اهلل تعأب كاختلفوا ُب كوهنا شرطا كالراجح أنو ال بد من اعتبار الشركط ا٤بذكورة ففي صحيح مسلم من 
حديث عوؼ بن مالك قاؿ كنا نرقي ُب ا١باىلية فقلنا يا رسوؿ اهلل كيف ترل ُب ذلك فقاؿ اعرضوا 

علي رقاكم ال بأس بالرقى ما ٓب يكن فيو شرؾ كلو من حديث جابر هنى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
عن الرقى فجاء آؿ عمرك بن حـز فقالوا يا رسوؿ اهلل إنو كانت عندنا رقية نرقي ّٔا من العقرب قاؿ 
فعرضوا عليو فقاؿ ما أرل بأسا من استطاع أف ينفع أخاه فلينفعو كقد ٛبسك قـو ّٔذا العمـو فأجازكا 
كل رقية جربت منفعتها كلو ٓب يعقل معناىا لكن دؿ حديث عوؼ أنو مهما كاف من الرقى يؤدم إٔب 
" الشرؾ ٲبنع كما ال يعقل معناه ال يؤمن أف يؤدم إٔب الشرؾ فيمتنع احتياطا كالشرط اآلخر ال بد منو 

. اىػ 
: كقد نظم ىذه الشركط  الشيخ ابن قعود فقاؿ 

إف الشركط للرقى الشرعية   ثالثة خذ كصفها جػػليو 
فهم ٥با ككوهنا مطهػػرة   عما يكوف شرعنا قد حذره 
كذا اعتقاد أهنا أسبػػاب   تأثّبىا ٲبلكو الوىػػػاب 

 العزائم  (4
أدكية كعقاقّب   (5

: االدي١ عًٞ حتسِٜ تعًِ ٚاضتعاٍ ايطشس ٚنفس فاعً٘ 

: االدي١ َٔ ايكسإ : اٚال 

 ، [102: البقرة] {كىمىا كىفىرى سيلىٍيمىافي كىلىًكنَّ الشَّيىاًطْبى كىفىريكا يػيعىلّْميوفى النَّاسى السٍّْحرى }: قاؿ تعإب 
نىةه فىالى تىٍكفيٍر فػىيىتػىعىلَّميوفى ًمنػٍهيمىا مىا يػيفىرّْقيوفى بًًو }: كقاؿ تعأب  كىمىا يػيعىلّْمىاًف ًمٍن أىحىدو حىٌبَّ يػىقيوالى ًإ٭بَّىا ٫بىٍني ًفتػٍ

ٍرًء كىزىٍكًجًو كىمىا ىيٍم ًبضىارّْينى بًًو ًمٍن أىحىدو ًإالَّ بًًإٍذًف اللًَّو كىيػىتػىعىلَّميوفى مىا يىضيرُّىيٍم كىالى يػىنػٍفىعيهيٍم كىلىقىٍد عىًلميوا  بػىٍْبى اٍلمى
ؽو كىلىًبٍئسى مىا شىرىٍكا بًًو أىنٍػفيسىهيٍم لىٍو كىانيوا يػىٍعلىميوفى  ،  [102: البقرة] {لىمىًن اٍشتػىرىاهي مىا لىوي ُب اآٍلًخرىًة ًمٍن خىالى

[ . 69: طو] {كىالى يػيٍفًلحي السَّاًحري حىٍيثي أىتىى}: كقاؿ تعأب 
: االدي١ َٔ ايط١ٓ : ثاْٝا 

، « اجتنبوا السبع ا٤بوبقات»: عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
الشرؾ باهلل، كالسحر، كقتل النفس الٍب حـر اهلل إال با٢بق، كأكل »: يا رسوؿ اهلل كما ىن؟ قاؿ: قالوا

.  «الربا، كأكل ماؿ اليتيم، كالتوٕب يـو الزحف، كقذؼ احملصنات ا٤بؤمنات الغافالت

                                                 

 ( .196-195 / 10) فتح البارم 

( . 2766ح ) ركاه البخارم 
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صلى لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم صالة الصبح : عن زيد بن خالد ا١بهِب، أنو قاؿ
با٢بديبية على إثر ٠باء كانت من الليلة، فلما انصرؼ النيب صلى اهلل عليو كسلم أقبل على الناس، 

أصبح من عبادم مؤمن يب ككافر، : " اهلل كرسولو أعلم، قاؿ: قالوا« ىل تدركف ماذا قاؿ ربكم؟»: فقاؿ
بنوء كذا ككذا، : مطرنا بفضل اهلل كرٞبتو، فذلك مؤمن يب كافر بالكوكب، كأما من قاؿ: فأما من قاؿ

.  "فذلك كافر يب مؤمن بالكوكب
من »: عن صفية، عن بعض أزكاج النيب صلى اهلل عليو كسلم عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

.  «أتى عرافا فسألو عن شيء، ٓب تقبل لو صالة أربعْب ليلة
ما أنزؿ اهلل من السماء من بركة إال : " عن أيب ىريرة، عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
: كُب حديث ا٤برادم" الكوكب كذا ككذا : أصبح فريق من الناس ّٔا كافرين، ينزؿ اهلل الغيث فيقولوف

.  «بكوكب كذا ككذا»
من أتى حائضا، أك امرأة ُب دبرىا، أك »: عن أيب ىريرة، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

. "كاىنا، فقد كفر ٗبا أنزؿ على ٧بمد
ليس منا من : " قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: عن عمراف بن حصْب، رضي اهلل عنو، قاؿ

من عقد : أك قاؿ- تطّب أك تطّب لو، أك تكهن أك تكهن لو، أك سحر أك سحر لو، كمن عقد عقدة 
. "كمن أتى كاىنا فصدقو ٗبا يقوؿ فقد كفر ٗبا أنزؿ على ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم- عقدة 

أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم هنى عن ٜبن »: عن أيب مسعود اْلنصارم رضي اهلل عنو
.  «الكلب، كمهر البغي، كحلواف الكاىن

كقاطع ، مدمن ا٣بمر: ثالثة ال يدخلوف ا١بنة: "أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ، عن أيب موسى
كما هنر : قيل، "سقاه اهلل جل كعال من هنر الغوطة، كمن مات مدمنا للخمر، كمصدؽ بالسحر، الرحم

.  "هنر ٯبرم من فركج ا٤بومسات يؤذم أىل النار ريح فركجهن:"الغوطة؟ قاؿ
: االمجاع : ثايجا 

                                                 

( . 1038ح -2/33) ركاه البخارم 
( . 2230ح -1751/ 4) ركاه مسلم 
( . 72ح-1/84) ركاه مسلم 

 .كصححو االلبا٘ب ُب صحيح كضعيف سنن الَبمذم   (135ح-1/242)ركاه الَبمذم  
( . 2195) كصححو اْللبا٘ب ُب الصحيحة ( 3578ح -52-9)ركاه  البزار ُب مسنده  

( . 2237ح ) ركاه البخارم 
 ( .2539ح) كقاؿ االلبا٘ب ُب صحيح الَبغيب كالَبىيب صحيح لغّبه (5346ح ) ركاه ابن حباف ُب صحيحو 
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 كىذا خالؼ )):  ُب معرض رده على القائلْب أنو ال حقيقة للسحر- رٞبو اهلل - قاؿ ابن القيم 
ما تواترت بو اآلثار عن الصحابة كالسلف، كاتفق عليو الفقهاء، كأىل التفسّب، كا٢بديث، كما يعرفو 
- عامة العقالء، كالسحر الذم يؤثر مرضا، كثقالن، كعقدان، كحبا، كبغضا كنزيفان، كغّب ذلك من اآلثار 

. ()((موجود، تعرفو عامة الناس، ككثّب منهم قد علمو ذكقان ٗبا أصيب بو منو
 ككاف السحر كخربه معلومان للصحابة رضواف اهلل عليهم أٝبعْب، ))- : رٞبو اهلل - كقاؿ القراُب 

 )((ككانوا ٦بمعْب عليو قبل ظهور القدرية

 
: اقٛاٍ ايعًُا٤ 

كىؤالء الذين ٥بم مكاشفات ك٨باطبات يركف )- : رٞبو اهلل - قاؿ شيخ االسالـ ابن تيمية 
النائم كخذا يعرفو كل احد  كما اليكوف موجودا اال ُب انفسهم كحإب، كيسمعوف مالو كجود ُب ا٣بارج 

كٱباطبهم اكلئك ، خياؿ االنساف ال يراه غّبه  كما ُب، كلكن قد يركف ُب ا٣بارج اشخاصا يركهنا عيانا 
كياتوىم بذىب كفضة ، عرفات فيقفوف ّٔا كاما أب غّب عرفات  االشخاص كٰبملوهنم كيذىبوف ّٔم أب

 من يكوف لو: مثل ، كٱبرجوف أب الناس كياتوهنم ايضا ٗبن يطلبونو ، كغّب ذلك  كطعاـ كلباس كسالح

كٱبرب انو كجد ُب نفسو من  اما ٧بموال ُب ا٥بواء كاما بسعي شديد! ارادة ُب امراة اك صيب فياتونو بذلك 
خطابا كقد يتقلوف لو من يريد قتلو من اعدائو اك  اك ٱبرب ا٠بع، الباعث القوم مآب ٲبكنو ا٤بقاـ معو 

كاف  , لكن من الناس من يعلم اف ىذا من الشيطاف كانو من السحر، فهذا كلو موجود كثّبا .ٲبرضونو
ىذا كرامة : فيقوؿ  , من يعلم اف ذلك من ا١بن: كمنهم ، ذلك حصل ٗبا قالو كعملو من السحر 

. اىػ  (اكرمنا بتسخّب ا١بن لنا 
على شكل  اْلكفاؽ كىي الٍب ترجع إٔب مناسبات اْلعداد كجعلها )) : –رٞبو اهلل - قاؿ القراُب 

تكمل البيوت فإذا ٝبع  ٨بصوص مربع كيكوف ذلك ا٤بربع مقسوما بيوتا فيوضع ُب كل بيت عدد حٌب
مثال فلتكن اْلضالع اْلربعة إذا  صف كامل من أضالع ا٤بربع فكاف ٦بموعو عددا كليكن عشرين

 .اىػ((الركن كذلك فهذا كفق ٝبعت كذلك كيكوف ا٤بربع الذم ىو من الركن إٔب

للكواكب  االستخدامات كىي قسماف الكواكب كا١باف فيزعموف أف )) : –رٞبو اهلل - كقاؿ 
يباشر البخور كرٗبا  إدراكات ركحانية فإذا قوبلت الكواكب ببخور خاص كلباس خاص على الذم

                                                 
(. 2/227)  بدائع الفوائد ()
( . 4/150)  الفركؽ ()

 . 78-13/77 ٦بموع الفتاكل
 . 4/124 الفركؽ 
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تقدمت منو أفعاؿ خاصة منها ما ىو ٧بـر ُب الشرع كاللواط ، كمنها ما ىو كفر صريح ككذلك اْللفاظ 
صريح فيناديو بلفظ اإل٥بية ك٫بو ذلك كمنها ما ىو غّب ٧بـر  الٍب ٱباطب ّٔا الكواكب منها ما ىو كفر

ا٤بوضوعة ُب كتبهم فإذا حصلت تلك الكلمات مع البخور مع ا٥بيئات  على قدر تلك الكلمات
 ركحانية ذلك الكواكب مطيعة لو مٌب أراد شيئا فعلتو لو على زعمهم ككذلك القوؿ ُب ا٤بشَبطة كانت

ىو الذم  ملوؾ ا١باف على زعمهم إذا عملوا ٥بم تلك اْلعماؿ ا٣باصة لكل ملك من ا٤بلوؾ فهذا
اْلمور مستوعبة ُب  يزعموف باالستخداـ كأنو خاص بركحانيات الكواكب ، كملوؾ ا١باف كشركط ىذه

 .اىػ ( (مفلح  كتب القـو كالغالب عليهم الكفر فال جـر ال يشتغل ّٔذه اْلمور
العزائم كىي كلمات يزعم أىل ىذا العلم أف سليماف عليو السالـ ٤با  )) : –رٞبو اهلل - كقاؿ 

كٱبطفوهنم من الطرقات  أعطاه اهلل تعأب ا٤بلك كجد ا١باف يعبثوف ببِب آدـ كيسخركف ّٔم ُب اْلسواؽ
يضبطهم عن الفساد فؤب اهلل تعأب ا٤بالئكة على  فسأؿ اهلل تعأب أف يوٕب على كل قبيل من ا١باف ملكا

ك٨بالطة الناس ، كألزمهم سليماف عليو السالـ سكُب القفار كا٣براب من  قبائل ا١بن فمنعوىم من الفساد
تلك  العامر ليسلم الناس من شرىم فإذا عثا بعضهم ، كأفسد ذكر ا٤بعـز كلمات تعظمها اْلرض دكف

عليها ّٔا أطاعت ،  ا٤بالئكة كيزعموف أف لكل نوع من ا٤بالئكة أ٠باء أمرت بتعظيمها ، كمٌب أقسم
ا٤بلك فيحضر لو القبيل من ا١باف  كأجابت كفعلت ما طلب منها فا٤بعـز يقسم بتلك اْل٠باء على ذلك

كيزعموف أف ىذا الباب إ٭با دخلو ا٣بلل من جهة عدـ  الذم طلبو أك الشخص منهم فيحكم فيو ٗبا يريد
ال يدرل كزف كل حرؼ منها يشك فيو ىل ىو بالضم أك الفتح أك  ضبط تلك اْل٠باء فإهنا أعجمية

 النساخ بعض حركفو من غّب علم فيختل العمل فإف ا٤بقيم لفظ آخر ال يعظمو ذلك الكسر كرٗبا أسقط

 .اىػ  ( (ا٤بلك فال ٯبيب فال ٰبصل مقصود ا٤بعـز ، ىذه حقيقة العزائم 

خاص أك  السيمياء كىو عبارة عما يركب من خواص أرضية كدىن )) : –رٞبو اهلل - كقاؿ 
بعضا ٢بقائق من  مائعات خاصة أك كلمات خاصة توجب ٚبيالت خاصة كإدراؾ ا٢بواس ا٣بمس أك

لذلك كجود حقيقي ٱبلق اهلل  ا٤بأكوالت كا٤بشمومات كا٤ببصرات كا٤بلموسات كا٤بسموعات كقد يكوف
بل ٚبيل صرؼ كقد يستوٕب ذلك على اْلكىاـ  تلك اْلعياف عند تلك احملاكالت كقد ال تكوف لو حقيقة

ُب الزمن اليسّب كتكرر الفصوؿ كٚبيل السن كحدكث اْلكالد  حٌب يتخيل الوىم مضي السنْب ا٤بتطاكلة
 الوقت ا٤بتقارب من الساعة ك٫بوىا كيسلب الفكر الصحيح بالكلية كيصّب أحواؿ كانقضاء اْلعمار ُب

اإلنساف مع تلك احملاكالت كحاالت النائم من غّب فرؽ كٱبتص ذلك كلو ٗبن عمل لو ، كمن ٓب يعمل 
. اىػ ( (لو ال ٯبد شيئا من ذلك 
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علم استنزاؿ اْلركاح كاستحضارىا ُب قوالب اْلشباح  )) : –رٞبو اهلل - كقاؿ صديق حسن خاف 
يسمى  فركع علم السحر كاعلم إف تسخّب ا١بن أك ا٤بلك من غّب ٘بسدٮبا كحضورٮبا عندؾ ىو من

حسك فيسمى  علم العزائم بشرط ٙبصيل مقاصدؾ بواسطتهما كأما حضور ا١بن عندؾ ك٘بسدىا ُب
 .اىػ((علم االستحضار كال يشَبط ٙبصيل مقاصدؾ ّٔا

: اقٛاٍ ايؿٛف١ٝ 

السحر باإلطالؽ صفة مذمومة كحظ اْلكلياء منها ما  كمنهم الساحركف )): قاؿ ابن عريب 
ا٢بركؼ كىو علم اْلكلياء فيتعلموف ما أكدع اهلل ُب ا٢بركؼ كاْل٠باء من  أطلعهم اهلل عليو من علم

مذمومان باإلطالؽ  العجيبة الٍب تنفعل عنها اْلشياء ٥بم ُب عآب ا٢بقيقة كا٣بياؿ فهو كاف كاف ا٣بواص
فهو ٧بمود بالتقييد كىو من باب الكرامات كىو عْب السحر عند العلماء فقد كانت سحرة موسى 

كىركف كدخلوا ُب دين اهلل كآثركا اآلخرة على الدنيا  مازاؿ عنهم علم السحر مع كوهنم آمنوا برب موسى
فرعوف مع كوهنم يعلموف السحر كيسمى عندنا علم السيمياء مشتق من  كرضوا بعذاب اهلل على يد

 العالمة أم علم العالمات الٍب نصبت على ما تعطيو من االنفعاالت من ٝبع حركؼ السمة كىي

. اىػ ( (كتركيب أ٠باء ككلمات
 نوُب ضوُب بنوقي 2ماىف  )للربكة ُب كل شيء إذا كتب ككضع فيو كىي ىذه  كمنها )): كقاؿ  

 .اىػ ( (ٞبعسق يس كالقرآف ا٢بكيم   كهيعص2

ٝبيع عدد  كإذا أردت قضاء حاجة من أحد أم أحد كاف من ٝبيع ا٤بوجودات فاكتب)): كقاؿ 
ساعة سعيدة كامسكو عندؾ  ا٠بك كاسم اْلمر كاسم ا٤بطلوب ، كإذا اجتمع من ا١بملة عدد فار٠بو ُب

 .اىػ ( (كاهنض بو ُب طلب حاجتك يقضى إف شاء اهلل تعأب 

 كإذا كتبت ىذا الشكل على ٫باس أٞبر يـو الثالثاء أكؿ ساعة منو كُب الوجو اآلخر)): كقاؿ 

 .اىػ ( (اْب ... شكل ا٤بريخ ٍب دٕب ُب بئر ذىب ماؤىا بإذف اهلل تعأب 

 كإذا صورت من تريد قلتو من الفاسقْب داخل ا٤بخمس كجعلت حرؼ الطاء موضع)): كقاؿ 

طاء ىندية  ا١بلوس موضع قلبو ٍب خذ خنجرا من ا٢بديد ا٣باص نصلو كنابو كانقش عليو ستة عشر
  .اىػ ( (كساعتو سطرا كاحدا ُب يـو الثالثاء ساعة ا٤بريخ فإف ا٤بطلوب يهلك ُب كقتو
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٧بيي الدين  كاف ٖبرساف شخص يكثر من ثلب الشيخ)): كقاؿ النبها٘ب ُب ترٝبة ابن عريب 
الشكاية منو إٔب الشيخ إٔب أف  كيؤذيو كيؤذم من ينتمي إليو بكل طريق خارج فاحش ، فأكثر ا٤بؤمنوف

إٔب الشيخ بانفاذ القدر ، فقاؿ لشخص ناكلِب ا٣بنجر  ال صرب لنا على ىذا ، إٔب أف جاء اْلمر: قالوا 
يكن يعرفو ، كأخذ كرؽ قد قصت على شكل إنساف فذٕبها با٣بنجر  الذم من صفتو كيت ككيت كٓب

ذٕبت ىذه الساعة ذلك الرجل ا٤بتعدم علينا ٖبرساف ، كقد رفعت جسرا من  يا ٝباعة قد: كقاؿ 
بدمو  عن ا١بدار ، ككضعت ا٣بنجر ٙبتو ال يرفعو أقل من عشرين رجالن ، ككتبت على ا٣بنجر سقفو داره

ذبح : يقولوف  ذٕبو ٧بيي الدين بن عريب ، فذىب من حضر ذلك من الشاكْب فوجدىم ُب خرساف: 
فالف ُب اليـو الفال٘ب ُب تلك الساعة بعينها ، فأخربكىم بالقصة ، فخلص كثّب التهمة كرفعوا رأس 

 .اىػ ( (ا١بسر كما ذكر ، فوجدكا ا٣بنجر كالكتابو 

عند الفراغ الزايرجة كالدخنة مطلوقة أقسم عليكم أيها اْلعواف  كىو أف يقاؿ ))قاؿ البو٘ب 
 اسم فالف كتذكر اسم ا٤بطلوب ٍب أ٠باء اْلعواف أف تتوكلوا ُب العمل الذم أريده ا٤بستخرجة من حركؼ

 .اىػ ( (منكم ُب ا١بسد الذم استخرجتم من ٕبق كذا ككذا كيذكر أقساـ القسم 

كأنت يا أبيض ٕبق ا٤بلك الغالب أمره  يا مذىب ٕبق ا٤بلك الغالب أمره عليك ركقيائيل )): كقاؿ 
أمره عليك ٠بسمائيل كأنت يا برقاف ٕبق ا٤بلك الغالب  عليك جربئيل كأنت يا أٞبر ٕبق ا٤بلك الغالب

مشهركش ٕبق ا٤بلك الغالب أمره عليك صرفيائيل كأنت يا زكبعة ٕبق ا٤بلك  أمره عليك ميكائيل كأنت يا
كافعلوا كذا  أمره عليك عنيائيل كأنت ميموف ٕبق اهلل عليك الغالب أمره عليك كسفيائيل أجيبوا الغالب
 .اىػ ( (ككذا 

اعلم أيها اْلخ إذا أردت ذلك، صم ثالثة أياـ أك٥با الثالثاء ٍب اْلربعاء كا٣بميس، كىو )): كقاؿ 
صيامك عن غّب ذم ركح، كأنت تبخر ٕبصا لباف كجاكم ليالن كهناران، كأنت تقرأ السورة الشريفة ُب مدة 

كاجتهد أف يكوف ختمك من قراءُتا ليلة ا١بمعة الثلث ...ثالثة أياـ ألف مرة ُب تلك ا٤بدة ا٤بذكورة
اْلكسط من الليل، فإنو ٰبضر لك خادمها، كىو رجل قصّب طويل اليدين، فيجلس قدامك، كيقوؿ 

كالعزٲبة كالدعوة ىي السورة الشريفة بتمامها ...السالـ عليك، فثبت جنانك، فإف عليو ىيبة عظيمة: لك
كاعلم أيها الواصل أهنا من اْلسرار ا٤بختصة كأهنا من كتب اْلنبياء كاْلكلياء كأسرارىم، . ككذا البخور

، اللهم إ٘ب أسألك يا منزؿ الوحي [1:ا١بن] ((قيٍل أيكًحيى ًإٕبىَّ ))بسم اهلل الرٞبن الرحيم : كىي ىذه، تقوؿ
دنا ))...[27:ا١بن] ((...ًإالَّ مىًن اٍرتىضىى ًمٍن رىسيوؿو ))...من فوؽ ٠باكات (( كىأىٍحصىى كيلَّ شىٍيءو عىدى
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يا خداـ ىذه الدعوة ...، اللهم إ٘ب أسألك ٕبق ا٤بساجد هلل كٕبق عبادؾ الصا٢بْب[28:ا١بن]
أقسمت عليكم ّٔذه الدعوة كاْل٠باء كالسورة ٕبق أرقوش، كلهوش، بططهوش، ...الركحانيْب

  .()كمطهلوش، ّٔوش، قانوش، أقسمت عليك يا ركقيائيل ا٤بلك ا٤بوكل بفلك الشمس

تكتب ىذه اْل٠باء ُب كسادة للمتباغضْب من الزكجْب، كىي أ٠باء أـ موسى، يـو : "كقاؿ 
ا١بمعة عند جلوس اإلماـ على ا٤بنرب، أك شرع ُب اْلذاف اْلكؿ، بالزعفراف كماء الورد كالطيب كالقرنفل 
مفرككان ُب ماء كرد، ٍب اطو الكتاب كتصمغو بالغالية، ك٘بعل الكتابة ُب جوؼ الوسادة الٍب يناماف 

،): عليها، فإهنما يتحاباف، كىذا ما تكتب ، ديـو ، قيـو ، حيـو ، كلـو ، علـو ، عيسـو  . ()(..طسـو

شعّب حزاـ  ذكر كلمات تفرؽ ّٔا بْب ٝباعة فاسدة ٚبافهم تأخذ أفرادان من )): قاؿ الغزإب 
 {كالبغضاء إٔب يـو القيامة  كألقينا بينهم العداكة }كتقوؿ عليو أربع مرات ىاطاش ماطاش ىطاشنة 
 .اىػ ( (كترميو من حيث ال يشعركف كتنظر ما يصنع اهلل

كيعينونو على ما  كمن أراد أف يبصر ا١بن مشاىدة كمصادقة ك٨باطبة كيسمع كالمهم )): كقاؿ
أربعاء كبْب يديو ٖبور اللباف كٱبط لو  يريد فليقرأ سورة ا١بن ُب بيت خاؿ من يـو بطالة ُب أحد أك

أربعْب مرة  {قيل أكحى إٕبى أنوي أستىمىع نىفره ًمنى ا١ًبن  }كىو يقرأ  مندالن يقعد فيو كال ينقطع عنو البخور
من سحر  ٲبثلهم كٰبدث إليهم فإذا خرجوا إليو ال ٱبافهم كيستخدـ منهم من شاء على ما يشاء كىو

. اىػ ( (كطلسم كىياج كتسخّب كإظهار كنوز كحب كتبغيض 
 كلموش 2علموش : للعْب كالنظرة كىي  فيكتب لو آخر سورة ا٢بشر مع ىذه الرقية الٍب): كقاؿ 

جاعت فجعجعت كىاجت كماجت فاتفقت فاحَبقت   عْب2 فيعوج 2 معيوج 2 داعوج 2 كلمونيا 2
 .اىػ ( (كليا أزعوج مهيوج فيعوج 

الشيخ ٪بم الدين اْلصفها٘ب كما أباف لو الشيخ أبو العباس ا٤برسي كما  كأباف ٕب )): اليافعي  قاؿ
ّٔا كذلك ٕب  أباف لو الغوث أبو ا٢بسن الشاذٕب رضي اهلل عنهم أٝبعْب كتب الدائرة ا٤بذكورة نفعنا اهلل

الصدكر كقاؿ أكصا٘ب العباس  منافعها كسرىا فوؽ ما ذكرتو ال تسمح بكتابتو بل الغالية للرجاؿ ُب
 .اىػ"اْب .. ا٤برسي كما أكصا٘ب الشيخ أبو ا٢بسن رٞبة اهلل عليهم

إال باهلل العلي العظيم ىج  للمنزكؼ كيكتب معاىا انقلب يا دـ بألف ال حوؿ كال قوة )): كقاؿ 
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. اىػ ( (عيِب ا٤بنزكؼ على انفو ِب ىج ِب ىج ِب ىي ٣بطام ىي تكتب ُب كرقة كتعلق بْب
كالطّب لنبيك  كسخر ٕب كما سخرت الريح كاالنس كا١بن كا٢بش )): كقاؿ ابو ا٢بسن الشاذٕب 

شدام يا من أمره بْب الكاؼ كالنوف  سليماف بن داكد عليهما السالـ كبأىيا شراىيا أدرنام أصباؤت آؿ
 . اىػ ))

توجهوا إٔب فالف بن فالنة كأدخلوا لو ُب  كقل بعد ذلك يا خداـ ىذه اآلية الشريفة )): كقاؿ
كنيٍب كحاجٍب كما أنا طالب ٕبق ما تعتقدكنو من عظمتها  صفات مهولة كعرفوه عِب كعن ا٠بي كعن

إف كانت إال صيحة كاحدة فإذا ىم  } بارؾ اهلل فيكم كعليكم 2 الساعة 2الوحا  2عليكم أجيبوا أىيا 
 .اىػ (( احضركا مقامي كا٠بعوا  {لدينا ٧بضركف  ٝبيع

فخذ عصا اللوز  اعلم أيها اْلخ ُب اهلل أنك إذا أردت أف تطول لك اْلرض )) :  قاؿ التلمسا٘ب
نقشتها فاقرأ عليها العزٲبة الدىركشية  فإذا– ك٤با توجو تلقاء مدين إٔب الظل – كانقش فيها قولو تعأب 

كتداـك على قراءة العزٲبة كالعصا أمامك كأنت تقرؤىا دبر  كأنت ُب خلوة كٚبرب بالسنط دبر كل صالة
رأيت العصا تسعى ُب ا٣بلوة فهي اإلجابة فمهما أردت مكانا فخذ تلك العصا  كل صالة مكتوبة فاف

ا٤بكاف الذم  اليمُب كاقرأ تلك اآلية كغمض عينيك كسر قليال ٍب افتحها ٘بد نفسك قد كصلت بيدؾ
 .اىػ ( (الذخّبة  تريده ُب أسرع كقت كتسّب مسافة سنة ُب كٙب كاحد فاشدد يديك على

عنب الذئب ٍب تأخذ من زريعة  كلتسليط ا١بن تكتب سورة ا١بن ُب إناء كٛبحوىا ٗباء )): كقاؿ 
السحق سورة ا١بن كتقوؿ عند حتمها  السيكراف ما كجدت منها كتسحقها كأنت تقرأ عليها عند

ٍب ٛبزجها بذلك ا٤باء ك٘بعلها ُب الشمس حٌب  سلطتكم يا ٝباعة ا١بن على من أؿ من ىذه العشبة
تسلط عليو ا١بن كتقوؿ عند الطعم خذكه أخذا كبيال كتذكر  تيبسها كأطعمها ُب طعاـ ٤بن أردت أف

أك أقل أك أكثر فإنك ترل ما يسرؾ كقليل أف ٘بد ُب كتاب غّب ىذا من  ا٤بقدار الذم أردت شهرا
 .اىػ ( (يكشف الغطاء

ا٣باًب ُب ثوبك بعد  التصريف الرابع عشر ُب ا٤بشي على ا٤باء إذا أردت ذلك فاكتب )): كقاؿ 
بالبخور ا٤بذكور للخدمة ٍب ٛبشي  أف تصور عليو صورة مركب كيكوف ذلك الثوب من كتاف أبيض كٖبره

 .اىػ ( (كتذىب حيث شئت  على ا٤باء كأنت تقرأ العزٲبة فال تزؿ لك رجل

                                                 

 50 الدر النظيم ص 
 6كنعم الوكيل ص   السر ا١بليل ُب خواص حسبنا اهلل

 22كنعم الوكيل ص   السر ا١بليل ُب خواص حسبنا اهلل
 . 57 مشوس اْلنوار ص 
.  103 مشوس اْلنوار ص 
 52 مشوس اْلنوار ص 
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 قسم الصاج كالسحق ، تقرأ الفاٙبة لسيدنا ا٣بليل كفاٙبة )): قاؿ عبد ا٢بي أبو كرش البحطاكم 

يا  {كسالما على إبراىيم  قلنا يا نار كو٘ب بردا }لسيدنا الرفاعي كأتباعو الكراـ بسم اهلل الرٞبن الرحيم 
ا٤بكسورين يا سيدم أٞبد يا رفاعي يا بن علي ا٤بكي  اهلل يا اهلل يا اهلل يا جبار يا جبار يا جبار يا جابر

 .اىػ ( (

ا٢بديد كما سخرتو لداكد ككما  قسم السيف ، بسم اهلل الرٞبن الرحيم اللهم سخر لنا )): كقاؿ 
يا مسخر النفوس كا١بود دستور يا سيدم  سخرت لسليماف اإلنس كا١بن سخر لنا كل شيء يا كدكد

 .اىػ ( (ٚبف  أٞبد يا رفاعي يا أبا العلمْب اضرب كال

ك٥بم حشيشة تسمى ٕبشيشة الراسن، تبخر من أكراقها على اسم من تريد، فيأتيك : " قاؿ الغزإب
يا جامع يا جن اٝبعوا كقدموا : كإف ٓب يرد، كلكن بشرط أف تقوؿ ىذه الكلمات على البخور، تقوؿ

الؽ الؽ عاجالن عاجالن أشركثا أشركثا كبيبا اؿ صيب، ائتنا كرىان أك طوعان، قالتا أتينا طائعْب، كليكن ُب 
  .()يـو اْلحد أك اْلربعاء

تقف أكؿ ساعة من يـو السبت مستقبل الغرب بثياب سوداء كزرؽ بأٖبرة مذكورة مثل : "كقاؿ 
اللباف كا٢برمل كقشور الرماف كا٣بردؿ الربم، ٍب تقوؿ ُب كقت سعيد من تثليث أك تسديس مناطو إٔب 

، ا٣باسف ا٤بزلزؿ، : شرؼ، فتقوؿ ، مالك الفلك التابعة لو النجـو أيها السلطاف اْلعظم، كا٤بلك العرمـر
زحل أنت أشرؼ الكواكب كسيدىا كقائدىا كمؤيدىا، أسألك أف تعطيِب كأف ٛبنحِب ما يصلح منك 

  .()ٕب

فالذم يطلب من زحل، كىو كيواف، مثل ا٤بنافع اْلرضية، كإظهار الكنوز كشق اْلهنار : "كقاؿ 
كاْلشجار، كأما ما ٱبص الشمس فمثل ا٤بلك كا٤بلكة، كالقمر الئق بالوزارات، كا٤بريخ با٢بركب كالبأس، 
كعطارد للكتابة كالنقش كا٢بساب كا٥بندسة كالعلـو الدقائق كالعزائم ك٨باطبات ا١بن، كما سبق ذكره، 

إ٭با أمر باجتماع : كأما ا٤بشَبم فهو للزىد كالديانة كحل الطلسمات السماكية، ٍب ا١بمعة للزىرة، قالوا
ا٣بلق عند نصف النهار ُب ىيكل العبادات، الجتماع خواص اْلنفاس ليؤثر ذلك ُب حصوؿ ا٤بطالب، 

اللهم صل على ٧بمد كعلى آؿ )لشرؼ نفسو الفياض منو على تابعيو من قو٥بم ُب ٢بظة كاحدة 
 .()(٧بمد

                                                 

 75 الدرر ا٤برضية ُب كيفية سلوؾ الطريقة الرفاعية ص 
 . 74 الدرر ا٤برضية ص 

(. 2/71: )سر العا٤بْب ()
(. 2/73: )سر العا٤بْب ()
(. 2/75: )سر العا٤بْب ()
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ككاف كثّب التطورات تدخل عليو بعد اْلكقات ٘بده  )): علي  قاؿ الشعرا٘ب ُب ترٝبة حسْب أيب
سبعان ٍب تدخل فتجده فيال ٍب تدخل فتجده صبيان، كىكذا كمكث ٫بو أربعْب  جنديان ٍب تدخل فتجده

خلوة مسدكد بأّا ليس ٥با غّب طاقة يدخل منها ا٥بواء، ككاف يقبض من اْلرض، كيناكؿ الناس  سنة ُب
  .اىػ ( (سيماكم  ىذا كيماكم: الذىب كالفضة، ككاف من ال يعرؼ أحواؿ الفقراء يقوؿ

                                                 

 . 404 – 403 الطبقات الكربل ص 
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 مفهوم الوالية عند اهل السنة وعند الصوفية
 

ا٤بتوٕب ْلمور العآب كا٣بالئق القائم ّٔا كمن أ٠بائو عز : الوٕب ىو الناصر كقيل)): قاؿ ابن منظور
ككأف الوالية تشعر بالتدبّب : قاؿ ابن اْلثّب. الوإب كىو مالك اْلشياء ٝبيعها ا٤بتصرؼ فيها: كجل

كٕب الشيء ككٕب عليو : ابن سيده. كالقدرة كالفعل كما ٓب ٯبتمع ذلك فيها ٓب ينطلق عليو اسم الوإب
الوالية بالكسر السلطاف : ابن السكيت. الوالية ا٣بطة كاإلمارة كالوالية ا٤بصدر: كالية ككالية كقيل

.  اىػ( (ىم علي كالية أم ٦بتمعوف ُب النصرة: يقاؿ. كالوالية كالوالية النصرة
: ايفسم بني ايٛيٞ ٚايٓيب 

 .النيب يوحي اليو ، اما الوٕب فال  (ُ
. اختص النيب علي الوٕب ختم النبوة  (ِ
 .كل نيب معصـو كال عصمة لغّبه  (ّ

. من سب النيب اك تنقصو كفر ، كمن سب الوٕب ٓب يكفر  (ْ
 .ٯبب االٲباف بالنيب كاتباعو ، بينما الوٕب تابع لشريعة النيب  (ٓ

 .يأمن النيب من سوء ا٣باٛبة ، كال يأمن الوٕب ذلك  (ٔ

: غسٚط ايٛال١ٜ 

: البد لوٕب الرٞبن من شرطْب 
. االٲباف  (ُ
. التقوم  (ِ

{ الًَّذينى آمىنيوا كىكىانيوا يػىتػَّقيوفى  (62)أىالى ًإفَّ أىٍكلًيىاءى اللًَّو الى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم ٰبىٍزىنيوفى }: قاؿ تعإب 
[. 63، 62: يونس]

ىم ا٤بؤمنْب ا٤بتقْب فبحسب إٲباف العبد كتقواه تكوف " أكلياء اهلل " كإذا كاف : " قىاؿ شيخ االسالـ 
فالناس متفاضلوف ُب كالية اهلل عز كجل . كاليتو هلل تعأب فمن كاف أكمل إٲبانا كتقول كاف أكمل كالية هلل

ٕبسب تفاضلهم ُب اإلٲباف كالتقول ككذلك يتفاضلوف ُب عداكة اهلل ٕبسب تفاضلهم ُب الكفر كالنفاؽ قاؿ 
كإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقوؿ أيكم زادتو ىذه إٲبانا فأما الذين آمنوا فزادُتم إٲبانا كىم }: اهلل تعأب
إ٭با }: كقاؿ تعأب{ كأما الذين ُب قلؤّم مرض فزادُتم رجسا إٔب رجسهم كماتوا كىم كافركف }{يستبشركف

كقاؿ تعأب ُب ا٤بنافقْب { كالذين اىتدكا زادىم ىدل كآتاىم تقواىم}: كقاؿ تعأب {النسيء زيادة ُب الكفر

                                                 

 ( .405/ ج )-  لساف العرب 
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فبْب سبحانو كتعأب أف الشخص الواحد قد يكوف فيو قسط من كالية .  {ُب قلؤّم مرض فزادىم اهلل مرضا}
.  اىػ"اهلل ٕبسب إٲبانو؛ كقد يكوف فيو قسط من عداكة اهلل ٕبسب كفره كنفاقو

خرؽ العادة قد يقع للزنديق بطريق اإلمالء كاإلغواء كما يقع للصديق بطريق ): قاؿ ا٢بافظ ابن حجر 
 . اىػ  (الكرامة كاالكراـ كإ٭با ٙبصل التفرقة بينهما بإتباع الكتاب كالسنة

: ايفسم بني اٚيٝا٤ ايسمحٔ ٚاٚيٝا٤ ايػٝطإ 

فأكلياء الرٞبن ا٤بتلبسوف ٗبا ٰببو كليهم الداعوف إليو احملاربوف ٤بن خرج عنو كأكلياء : "قىاؿ ابن القيم 
الشيطاف ا٤بتلبسوف ٗبا ٰببو كليهم قوال كعمال يدعوف إليو كٰباربوف من هناىم عنو فإذا رأيت الرجل ٰبب 

السماع الشيطا٘ب كمؤذف الشيطاف كإخواف الشياطْب كيدعو إٔب ما يبحو الشيطاف من الشرؾ كالبدع كالفجور 
علمت أنو من أكلياءه فإف اشتبو عليك فاكشفو ُب ثالثة مواطن ُب صالتو ك٧ببتو للسنة كأىلها كنفرتو عنهم 
كدعوتو إٔب اهلل كرسلو ك٘بريد التوحيد كا٤بتابعة كٙبكيم السنة فزنو بذلك ال تزنو ٰباؿ كال كشف كال خارؽ كلو 

. اىػ"مشى على ا٤باء كطار ُب ا٥بواء
كرامات اْلكلياء كخوارؽ الكفرة كالسحرة كالدجاؿ كما توجبو الوالية إذا : "قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية 

: صحت 
. لكن كثّبا ٩بن يدعيها أك تدعى لو يكوف كذابا أك ملبوسا عليو

كأيضا فإهنا ال تدؿ على عصمة صاحبها، كال على كجوب اتباعو ُب كل ما يقولو؛ بل قد تصدر بعض 
: ا٣بوارؽ من الكشف كغّبه عن الكفار كالسحرة ٗبواخاُتم للشياطْب، كما ثبت عن الدجاؿ أنو يقوؿ للسماء

. أمطرم فتمطر، كلألرض أنبٍب فتنبت كأنو يقتل كاحدا ٍب ٰبييو كأنو ٱبرج خلفو كنوز الذىب كالفضة
ك٥بذا اتفق أئمة الدين على أف الرجل لو طار ُب ا٥بواء كمشى على ا٤باء ٓب يثبت لو كالية بل كال إسالـ 

. اىػ"– صلى اهلل عليو كسلم - حٌب ينظر كقوفو عند اْلمر كالنهي الذم بعث اهلل بو رسولو 
أال إف أكلياء اهلل ال خوؼ عليهم كال ىم ): كالوٕب بينو اهلل ػ عز كجل ػ ُب قولو: "كقاؿ ابن عثيمْب 

أم حققوا اإلٲباف ( الذين آمنوا)، ىؤالء ىم أكلياء اهلل،  (63-62: يونس )(ٰبزنوف الذين آمنوا ككانوا يتقوف
أم حققوا العمل الصاّب ٔبوارحهم، فاتقوا ٝبيع احملاـر من  (ككانوا يتقوف)ُب قلؤّم بكل ما ٯبب اإلٲباف بو، 

ترؾ الوجبات، أك فعل احملرمات، فهم ٝبعوا بْب صالح الباطن باإلٲباف، كصالح الظاىر بالتقول، ىؤالء ىم 
. اىػ"أكلياء اهلل

                                                 

 ( .175 / 11)٦بموع الفتاكل  

. 12/385 فتح البارئ 
( . 265ص)الركح  
( . 120 / 1)ا٤بستدرؾ على ٦بموع الفتاكل  
( . 60 / 2)شرح رياض الصا٢بْب  
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عكٝد٠ اٌٖ ايط١ٓ ٚادتُاع١ يف نساَات االٚيٝا٤ 

التصديق بكرامات اْلكلياء كما ٯبرم : كمن أصوؿ أىل السنة كا١بماعة: " قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية 
اهلل على أيديهم من خوارؽ العادات ُب أنواع العلـو كا٤بكاشفات كأنواع القدرة كالتأثّبات كا٤بأثور عن سالف 
اْلمم ُب سورة الكهف كغّبىا كعن صدر ىذه اْلمة من الصحابة كالتابعْب كسائر قركف اْلمة كىي موجودة 

. اىػ"فيها إٔب يـو القيامة 
.  اىػ"كنؤمن ٗبا جاء من كراماُتم كصح عن الثقات من ركاياُتم: "كقاؿ الطحاكم 

: كقاؿ السفاريِب ُب منظومتو
ككل خارؽ أتى عند صاّب   من تابع لشرعنا كناصح 

فإهنا من الكرامات الٍب    ّٔا نقوؿ فاقف لألدلة 
كمن نفاىا من ذكل الضالؿ   فقد أتى ُب ذاؾ باحملاؿ 
. اىػ"فإهنا شهّبة كٓب تزؿ   ُب كل عصر يا شقا أىل الزلل

: مناذز يهساَات اٚيٝا٤ ايسمحٔ 

أعظمها الداللة على كماؿ قدرة اهلل كنفوذ مشيئتو ككما : " قاؿ الشيخ عبد الرٞبن بن ناصر السعدم 
أف هلل سننان كأسبابان تقتضى مسبباُتا ا٤بوضوعة ٥با شرعان كقدران فإف هلل أيضان سننان أخرل ال يقع عليها علم البشر 

فمعجزات اْلنبياء ككرامات اْلكليات بل كأياـ اهلل كعقوباتو ُب أعدائو ا٣بارقة . كال تدركها أعما٥بم كأسبأّم
للعادة كلها تدؿ داللة كاضحة أف اْلمر كلو هلل كالتقدير كالتدبّب كلو هلل، كأف هلل سننان ال يعلمها بشر كال 

فمن ذلك قصة أصحاب الكهف كالنـو الذم أكقعو اهلل ّٔم تلك ا٤بدة العظيمة كقيض أسبابان متنوعة . ملك
كيلَّمىا دىخىلى عىلىيػٍهىا }كمنها ما أكـر اهلل بو مرٙب بنت عمراف كأنو . ٢بفظ دينهم كأبداهنم كما ذكر اهلل ُب قصتهم

ا قىالىٍت ىيوى ًمٍن ًعنًد اهلًل إفَّ اهللى يػىٍرزيؽي مىن يىشىاء بًغىٍّبً  زىكىرًيَّا اٍلًمٍحرىابى كىجىدى ًعندىىىا رًٍزقان قىاؿى يىا مىٍرٙبىي أىٗبَّ لىًك ىىذى
 ، ككذلك ٞبلها ككالدُتا بعيسى على ذلك الوصف الذم ذكر اهلل، ككالمو ُب ا٤بهد ىذا فيو كرامة {ًحسىابو 

ككذلك ىبتو تعأب الولد إلبراىيم من سارة كىى عجوز عقيم على كربه، -. عليو السالـ-٤برٙب كمعجزة لعيسى 
-كقد أطاؿ شيخ اإلسالـ . كما كىب لزكريا ٰبٓب على كربه كعقم زكجتو، كىذه معجزة للنيب ككرامة لزكجتو

الفرقاف بْب أكلياء الرٞبن كأكلياء الشيطاف، كذكر - النفس كبسط الكالـ ُب ىذا ا٤بوضوع ُب كتابو - رٞبو اهلل
قصصان كثّبة متوافرة تدؿ على ىذه القضية  

                                                 

 . 3/56: ٦بموع الفتاكل
( . 84 / 1)مًب الطحاكية بتعليق اْللبا٘ب  
( . 89ص) (الدرة ا٤بضية ُب عقد أىل الفرقة ا٤برضية)العقيدة السفارينية  

 . 37 سورة آؿ عمراف
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أف كقوع الكرامات لألكلياء ُب ا٢بقيقة معجزات لألنبياء ْلف تلك الكرامات ٓب ٙبصل ٥بم إال : الثانية
. بربكة متابعة نبيهم الذم نالوا بو خّبان كثّبان من ٝبلتها الكرامات

٥بىيمي اٍلبيٍشرىل ُب }: أف كرامات اْلكلياء ىي من البشرل ا٤بعجلة ُب ا٢بياة الدنيا كما قاؿ تعأب: الثالثة
نٍػيىا كل أمر يدؿ على كاليتهم كحسن عاقبتهم، كمن ذلك :  كىى على قوؿ بعض ا٤بفسرين{ا٢بٍىياًة الدُّ

الكرامات، كٓب تزؿ الكرامات موجودة ٓب تنقطع ُب أم كقت كُب أم زمن كقد رأل الناس منها العجائب 
. اىػ " كاْلمور الكثّبة

أف رجلْب، خرجا من عند النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب ليلة مظلمة كإذا نور »: عن أنس رضي اهلل عنو
. «بْب أيديهما، حٌب تفرقا، فتفرؽ النور معهما

بعث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عشرة رىط سرية عينا، كأمر »: عن ايب ىريرة رضي اهلل عنو، قاؿ
، فانطلقوا حٌب إذا كانوا با٥بدأة، كىو بْب « عليهم عاصم بن ثابت اْلنصارم جد عاصم بن عمر بن ا٣بطاب

عسفاف كمكة، ذكركا ٢بي من ىذيل، يقاؿ ٥بم بنو ٢بياف، فنفركا ٥بم قريبا من مائٍب رجل كلهم راـ، فاقتصوا 
ىذا ٛبر يثرب فاقتصوا آثارىم، فلما رآىم عاصم : آثارىم حٌب كجدكا مأكلهم ٛبرا تزكدكه من ا٤بدينة، فقالوا
، فقالوا ٥بم انزلوا كأعطونا بأيديكم ، كلكم العهد كا٤بيثاؽ، كال نقتل : كأصحابو ١بئوا إٔب فدفد كأحاط ّٔم القـو

أما أنا فواهلل ال أنزؿ اليـو ُب ذمة كافر، اللهم أخرب عنا نبيك، : منكم أحدا، قاؿ عاصم بن ثابت أمّب السرية
فرموىم بالنبل فقتلوا عاصما ُب سبعة، فنزؿ إليهم ثالثة رىط بالعهد كا٤بيثاؽ، منهم خبيب اْلنصارم، كابن 

ىذا أكؿ الغدر، : دثنة، كرجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أكتار قسيهم فأكثقوىم، فقاؿ الرجل الثالث
كاهلل ال أصحبكم إف ٕب ُب ىؤالء ْلسوة يريد القتلى، فجرركه كعا١بوه على أف يصحبهم فأىب فقتلوه، فانطلقوا 
ٖببيب، كابن دثنة حٌب باعوٮبا ٗبكة بعد كقعة بدر، فابتاع خبيبا بنو ا٢بارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناؼ، 
ككاف خبيب ىو قتل ا٢بارث بن عامر يـو بدر، فلبث خبيب عندىم أسّبا، فأخرب٘ب عبيد اهلل بن عياض، أف 

أهنم حْب اجتمعوا استعار منها موسى يستحد ّٔا، فأعارتو، فأخذ ابنا ٕب كأنا غافلة حْب : بنت ا٢بارث أخربتو
ٚبشْب أف : فوجدتو ٦بلسو على فخذه كا٤بوسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب ُب كجهي، فقاؿ: أتاه قالت

أقتلو؟ ما كنت ْلفعل ذلك، كاهلل ما رأيت أسّبا قط خّبا من خبيب، كاهلل لقد كجدتو يوما يأكل من قطف 
إنو لرزؽ من اهلل رزقو خبيبا، فلما خرجوا : عنب ُب يده، كإنو ٤بوثق ُب ا٢بديد، كما ٗبكة من ٜبر، ككانت تقوؿ

لوال أف تظنوا أف : ذرك٘ب أركع ركعتْب، فَبكوه، فركع ركعتْب، ٍب قاؿ: من ا٢بـر ليقتلوه ُب ا٢بل، قاؿ ٥بم خبيب
ما يب جزع لطولتها، اللهم أحصهم عددا، 

على أم شق كاف هلل مصرعي ... ما أبإب حْب أقتل مسلما 
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يبارؾ على أكصاؿ شلو ٩بزع ... كذلك ُب ذات اإللو كإف يشأ 
فقتلو ابن ا٢بارث فكاف خبيب ىو سن الركعتْب لكل امرئ مسلم قتل صربا، فاستجاب اهلل لعاصم بن 

فأخرب النيب صلى اهلل عليو كسلم أصحابو خربىم، كما أصيبوا، كبعث ناس من كفار قريش »ثابت يـو أصيب، 
إٔب عاصم حْب حدثوا أنو قتل، ليؤتوا بشيء منو يعرؼ، ككاف قد قتل رجال من عظمائهم يـو بدر، فبعث 

 . « على عاصم مثل الظلة من الدبر، فحمتو من رسو٥بم، فلم يقدركا على أف يقطع من ٢بمو شيئا
عن ايب سعيد ا٣بدرم، حدثو أف أسيد بن حضّب بينما ىو ليلة يقرأ ُب مربده، إذ جالت فرسو، فقرأ، ٍب 

فخشيت أف تطأ ٰبٓب، فقمت إليها، فإذا مثل الظلة فوؽ : جالت أخرل، فقرأ، ٍب جالت أيضا، قاؿ أسيد
فغدكت على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، : رأسي فيها أمثاؿ السرج، عرجت ُب ا١بو حٌب ما أراىا، قاؿ

يا رسوؿ اهلل بينما أنا البارحة من جوؼ الليل أقرأ ُب مربدم، إذ جالت فرسي، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى : فقلت
اقرأ »: فقرأت، ٍب جالت أيضا، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: قاؿ« اقرأ ابن حضّب»: اهلل عليو كسلم

: قاؿ« اقرأ ابن حضّب»: فقرأت، ٍب جالت أيضا، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: قاؿ« ابن حضّب
فانصرفت، ككاف ٰبٓب قريبا منها، خشيت أف تطأه، فرأيت مثل الظلة فيها أمثاؿ السرج، عرجت ُب ا١بو حٌب 

تلك ا٤بالئكة كانت تستمع لك، كلو قرأت ْلصبحت يراىا »: ما أراىا، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
 .   «الناس ما تستَب منهم

: مناذز يالسٛاٍ ايػٝطا١ْٝ 

حدثنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حديثا طويال عن : عن ايب سعيد ا٣بدرم رضي اهلل عنو، قاؿ
يأٌب الدجاؿ، كىو ٧بـر عليو أف يدخل نقاب ا٤بدينة، بعض السباخ : " الدجاؿ فكاف فيما حدثنا بو أف قاؿ

الٍب با٤بدينة، فيخرج إليو يومئذ رجل ىو خّب الناس، أك من خّب الناس، فيقوؿ أشهد أنك الدجاؿ، الذم 
أرأيت إف قتلت ىذا، ٍب أحييتو ىل : حدثنا عنك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حديثو، فيقوؿ الدجاؿ

، : ال، فيقتلو ٍب ٰبييو، فيقوؿ حْب ٰبييو: تشكوف ُب اْلمر؟ فيقولوف كاهلل ما كنت قط أشد بصّبة مِب اليـو
. " أقتلو فال أسلط عليو : فيقوؿ الدجاؿ

عن سآب بن عبد اهلل، أف ابن عمر رضي اهلل عنهما، أخربه أف عمر انطلق مع النيب صلى اهلل عليو كسلم 
ُب رىط قبل ابن صياد، حٌب كجدكه يلعب مع الصبياف عند أطم بِب مغالة، كقد قارب ابن صياد ا٢بلم، فلم 

، فنظر إليو « تشهد أ٘ب رسوؿ اهلل؟»: يشعر حٌب ضرب النيب صلى اهلل عليو كسلم بيده، ٍب قاؿ البن صياد
أتشهد أ٘ب رسوؿ : أشهد أنك رسوؿ اْلميْب، فقاؿ ابن صياد للنيب صلى اهلل عليو كسلم: ابن صياد، فقاؿ
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يأتيِب صادؽ ككاذب، فقاؿ : قاؿ ابن صياد« ماذا ترل؟»: فقاؿ لو« آمنت باهلل كبرسلو»: اهلل؟ فرفضو كقاؿ
إ٘ب قد خبأت لك »: ٍب قاؿ لو النيب صلى اهلل عليو كسلم« خلط عليك اْلمر»: النيب صلى اهلل عليو كسلم

دعِب يا رسوؿ : فقاؿ عمر رضي اهلل عنو« اخسأ، فلن تعدك قدرؾ»: ىو الدخ، فقاؿ: فقاؿ ابن صياد« خبيئا
إف يكنو فلن تسلط عليو، كإف ٓب يكنو فال خّب لك ُب »: اهلل أضرب عنقو، فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم

.  «قتلو
عن عائشة رضي اهلل عنها، زكج النيب صلى اهلل عليو كسلم، أهنا ٠بعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، 

كىو السحاب، فتذكر اْلمر قضي ُب السماء، فتسَبؽ الشياطْب السمع : إف ا٤بالئكة تنزؿ ُب العناف: " يقوؿ
. " فتسمعو، فتوحيو إٔب الكهاف، فيكذبوف معها مائة كذبة من عند أنفسهم 

أخرب٘ب رجل من أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم من اْلنصار، أهنم : عن عبد اهلل بن عباس، قاؿ
بينما ىم جلوس ليلة مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم رمي بنجم فاستنار، فقاؿ ٥بم رسوؿ اهلل صلى اهلل 

اهلل كرسولو أعلم، كنا نقوؿ كلد الليلة : قالوا« ماذا كنتم تقولوف ُب ا١باىلية، إذا رمي ٗبثل ىذا؟»: عليو كسلم
فإهنا ال يرمى ّٔا ٤بوت أحد كال »: رجل عظيم، كمات رجل عظيم، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

٢بياتو، كلكن ربنا تبارؾ كتعأب ا٠بو، إذا قضى أمرا سبح ٞبلة العرش، ٍب سبح أىل السماء الذين يلوهنم، حٌب 
ماذا قاؿ ربكم؟ : الذين يلوف ٞبلة العرش ٢بملة العرش: " ٍب قاؿ« يبلغ التسبيح أىل ىذه السماء الدنيا

قاؿ فيستخرب بعض أىل السماكات بعضا، حٌب يبلغ ا٣برب ىذه السماء الدنيا، فتخطف : فيخربكهنم ماذا قاؿ
. "ا١بن السمع فيقذفوف إٔب أكليائهم، كيرموف بو، فما جاءكا بو على فهو حق، كلكنهم يقرفوف فيو كيزيدكف

:  نساَات اٚيٝا٤ ايؿٛف١ٝ ايػٝطا١ْٝ 

ككاف بولو كا٢بليب أبيض، ككاف يغلب عليو ا٢باؿ )): قاؿ الشعرا٘ب ُب ترٝبة إبراىيم بن عصيفّب 
عليك يا كلب ٫بن كفرنا يا : فّبٝبو كيقوؿ (اهلل أكرب)فيخاصم ذباب كجهو، ككاف يتشوش من قوؿ ا٤بؤذف 

ككاف يفرش ٙبتو ُب ٨بزنو التنب ليالن كهناران، ...كما ضبطت عليو قط كشفان أخـر فيو! مسلمْب حٌب تكربكا علينا
زالبية : كقبل ذلك كاف يفرش زبل ا٣بيل، ككاف إذا مرت عليو جنازة كأىلها يبكوف، ٲبشي أمامها معهم كيقوؿ

. اىػ((ىريسة زالبية ىريسة، كأحوالو غريبة
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ككاف ينادم خادمو ...كمنهم سيدم الشيخ شهاب الدين الطويل النشيلي رضي اهلل تعأب عنو): كقاؿ 
كم أقوؿ لك ال تعد تصلي ىذه الصالة : كىو ُب الصالة، فإف ٓب ٯببو مشى إليو كصكو كمشى بو كقاؿ

(. )ا٤بشئومة، فال يستطيع أحد ٱبلصو منو
ككاف سبب خراب بلده سنهور ا٤بدينة، أنو كيشف لو )): قاؿ الشعرا٘ب ُب ترٝبة الشيخ ٧بمد بن ىاركف 

عن صاعقة تنزؿ عليها من السماء ٙبرقها بأىلها، فأمر بذبح ثالثْب بقرة كطبخها، كمدىا ُب زاكيتو، كقاؿ 
ال ٛبنعوا أحدان يأكل أك ٰبمل، فأكل الناس كٞبلوا جهدىم، فجاء فقّب مكشوؼ العورة، أشعث أغرب، : للنقباء
أطعمو٘ب، فأطعموه حٌب عجزكا، فلم يستطيعوا أف يشبعوه، فدفعوه كأخرجوه، فنزلت الصاعقة على : فقاؿ

: يا كلدم: البلد، فخرج الشيخ بأىلو كمن تبعو، كىلك الناس ُب أسواقهم كبيوُتم أٝبعْب، فقاؿ الشيخ للنقيب
فهي إٔب اآلف خراب، كعمركا ! ما ىذا الذم فعلتو؟ شخص يريد أف يتحمل البالء عن بلدنا بأكلة ٛبنعو

 .اىػ((خالفها

. اىػ((كاف ٱبلو ُب بيتو صامتان متفكران، كما دخل ٞبامان قط)): كقاؿ ُب ترٝبة عبد اهلل بن عوف 
كحكى ٕب شيخنا سيدم علي ا٣بواص رضي اهلل تعأب عنو، أف )): كقاؿ ُب ترٝبة ٧بمد بن ىاركف 

سيدم ٧بمد بن ىاركف، سلبو حالو مرة صيب القرَّاد، كذلك أنو كاف إذا خرج من صالة ا١بمعة، تبعو أىل 
ا٤بدينة يشيعونو إٔب داره، فمر بصيب القراد كىو جالس ٙبت حائط يفلّْي خلقتو من القمل كىو ماد رجليو؛ 

كفرت الناس عنو، فرجع ! فخطر ُب سر الشيخ أف ىذا قليل اْلدب، ٲبد رجليو كمثلي مار عليو، فسيلب لوقتو
فلم ٯبد الصيب، فدار عليو ُب البالد إٔب أف كجده ُب رميلة مصر؛ فلما نظر القراد الكبّب إليو كىو كاقف، كقد 

تعاؿ يا سيدم الشيخ، مثلك ٱبطر ُب خاطره أف لو مقامان أك قدران؟ ىذا الصيب سلبك حالك، : فرغوا، قاؿ لو
التوبة، فأرسلو إٔب سنهور ا٤بدينة، إٔب ا٢بائط الٍب : فقاؿ! فلو أف ٲبد رجلو ٕبضرتك لكونو أقرب إٔب اهلل منك

إف قزماف طاب خاطره علي فردم : ناد السحلية الٍب ىناؾ ُب الشق، كقل ٥با: كاف يفلي ثوبو عندىا، كقاؿ لو
 .اىػ((علي حإب، فخرجت كنفخت ُب كجهو، فرد اهلل عليو حالو رضي اهلل عنو

كذكر ٕب سيدم أبو العباس رٞبو اهلل أنو قرأ بْب ا٤بغرب )): كقاؿ ُب ترٝبة علي نور الدين ا٤برصفي 
 (.)اىػ (الفقّب كقع لو أنو قرأ ُب يـو كليلة ثالٜبائة كستْب ألف ختمة: فقاؿ الشيخ! كالعشاء ٟبس ختمات؟

                                                 

(. 2/141: )الطبقات الكربم ()
أف النيب صلى اهلل عليو كسلم بعث جيشا، كأمر عليهم رجال فأكقد نارا : اخرجو البخارم ُب صحيحو عن علي رضي اهلل عنو

إ٭با فررنا منها، فذكركا للنيب صلى اهلل عليو كسلم، فقاؿ للذين أرادكا أف : ادخلوىا، فأرادكا أف يدخلوىا، كقاؿ آخركف: كقاؿ
 «ال طاعة ُب معصية، إ٭با الطاعة ُب ا٤بعركؼ»: ، كقاؿ لآلخرين« لو دخلوىا ٓب يزالوا فيها إٔب يـو القيامة»: يدخلوىا

 (.2/3): الطبقات الكربم 
 (.1/64)الطبقات الكربم  
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ككاف أغلب كقتو كاضعان كجهو ُب حلق ا٣بالء ُب ميضأة جامع )): كقاؿ ُب ترٝبة أبو ا٣بّب الكليباٌب 
( . )كيدخل ا١بامع بالكالب! ا٢باكم

كحيكي أنو نزؿ يومان ُب حلقة الشيخ شبىحه من )): كقاؿ ُب ترٝبة أيب ٧بمد عبد الرحيم ا٤بغريب القناكم 
ىذا مىلىك : فسألوه؟ فقاؿ! ا١بو، ال يدرم ا٢باضركف ما ىو، فأطرؽ الشيخ ساعة، ٍب ارتفع الشبح إٔب السماء

ككاف الشيخ إذا شاكره إنساف ُب !! كقعت منو ىفوة، فسقط علينا يستشفع بنا، فقبل اهلل شفاعتنا فيو، فارتفع
افعل أك ال تفعل، على : أمهلِب حٌب أستأذف لك فيو جربيل عليو السالـ، فيمهلو، ٍب يقوؿ لو: شيء يقوؿ لو

رأيت ُب عنقو خيطان : كمر مرة عليو كلب فقاـ لو إجالالن، فقيل لو ُب ذلك؟ فقاؿ...حسب ما يقوؿ جربيل
 (.)أزرؽ من زم الفقراء

كلقد كقع بصره يومان على كلب، فانقادت إليو ٝبيع )): كقاؿ ُب ترٝبة يوسف العجمي الكورا٘ب 
إخسأ، : الكالب، إف كقف كقفوا، كإف مشى مشوا، فأعلموا الشيخ بذلك، فأرسل خلف الكلب، كقاؿ

ككقع لو مرة أخرل أنو خرج من خلوة اْلربعْب، فيقع بصره على . فرجعت عليو الكالب تعضو حٌب ىرب منها
كلب، فانقادت إليو ٝبيع الكالب، كصار الناس ييهرعوف إليو ُب قضاء حوائجهم، فلما مرض ذلك الكلب، 

                                                                                                                                            

. (لو أف رجالن تصوَّؼ من أكؿ النهار ٓب يأت عليو الظهر إال كجدتو أٞبق): لقد صدؽ كاهلل الشافعي حْب قاؿ 
( . 2/143: )الطبقات الكربم ()

( . 3323 ح)ركاه البخارم  (أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أمر بقتل الكالب: عن عبد اهلل ابن عمر رضي اهلل عنهما
من أمسك كلبا، فإنو ينقص كل يـو من عملو قّباط، ): قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ

إال كلب غنم أك حرث : )، قاؿ ابن سّبين كأبو صاّب، عن أيب ىريرة، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم (إال كلب حرث أك ماشية
( . 2322 ح)ركاه البخارم  (أك صيد

أنو ٠بع سفياف بن أيب زىّب، رجال من أزد شنوءة، ككاف من أصحاب النيب : أف السائب بن يزيد حدثو: عن يزيد بن خصيفة
من اقتُب كلبا، ال يغِب عنو زرعا كال ضرعا نقص كل ): ٠بعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ: صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ

. إم كرب ىذا ا٤بسجد ركاه البخارم: أنت ٠بعت ىذا من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم؟ قاؿ: قلت. (يـو من عملو قّباط
٠بعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو : ٠بعت أبا طلحة يقوؿ: أنو ٠بع ابن عباس رضي اهلل عنهما يقوؿ: عن عبيد اهلل بن عبد اهلل

( . 2323 ح)ركاه البخارم  (ال تدخل ا٤بالئكة بيتا فيو كلب كال صورة ٛباثيل): كسلم يقوؿ
 (ال تدخل ا٤بالئكة بيتا فيو كلب كال صورة): عن ابن عباس، عن أيب طلحة رضي اهلل عنهم، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

( . 3322 ح)ركاه البخارم 
ركاه البخارم  (إذا شرب الكلب ُب إناء أحدكم فليغسلو سبعا): إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: عن أيب ىريرة قاؿ

( . 172ح)
( . 1/157: )الطبقات الكربم ()

اف صبية ا٤بسلمْب يعلموف اف ا٤بالئكة ال يعصوف اهلل ما امرىم كيفعلوف ما يؤمركف ، اما قيامو اجالالن للكلب فال غرابة فيو النو 
. قرينو كُب ىذا النقل دليل بٌْب علي اتصاؿ الصوفية بالشياطْب 
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اجتمع حولو الكالب يبكوف كيظهركف ا٢بزف عليو، فلما مات أظهركا البكاء كالعويل، كأى٥ٍبىمى اهلل تعأب بعض 
 (.)الناس فدفنوه، فكانت الكالب تزكر قربه حٌب ماتوا

ككاف الشوٲبي رضي اهلل عنو يدخل بيت الشيخ ٰبسس بيده على )): كقاؿ ُب ترٝبة ٧بمد الشوٲبي 
. اىػ((النساء

كرأل مرة شابْب أمردين يناماف ُب خلوة فلم يفش عليهما أمران، كصار ٰبكي )): كقاؿ ُب ترٝبة ا٢بنفي 
بلغنا عن الشبلي رٞبو اهلل تعأب أنو دخل يومان خربة يقضي : ا٢بكايات ا٤بناسبة للتنفّب عن مثل ذلك حٌب قاؿ

فيها حاجتو فوجد فيها ٞبارة فراكده الشيطاف عليها فلما أحس الشبلي رضي اهلل عنو بذلك رفع صوتو، كصاح 
يا مسلموف يا مسلموف ا٢بقو٘ب، كأخرجوا عِب ىذه ا٢بمارة فإ٘ب أعرؼ ضعف نفسي عن سلوؾ طريق الصيانة 

سيدم ٧بمد رضي اهلل عنو فإذا كاف ىذا حاؿ مثل الشبلي رضي اهلل عنو ُب ٞبارة، فكيف بالصور : ٍب قاؿ
. اىػ((ا١بميلة ففطن لذلك الشاباف فتفرقا عن االجتماع حٌب كأهنما ٓب يكونا عرفا بعضهما

رأل مرة ُب عنق كلب خرقة من صوؼ، فقاـ لو إجالالن للخرقة )): كقاؿ ُب ترٝبة ٧بمد الشناكم 
 ()اىػ((الصوؼ

ككاف دكانو مينتنان قذران، ْلف كل كلب كجده ميتان أك قطان أك خركفان يأٌب )): كقاؿ ُب ترٝبة بركات ا٣بياط 
(.  )اىػ ( (بو فيضعو داخل الدكاف، فكاف ال يستطيع أحد أف ٯبلس عنده

                                                 

 . 2/66: الطبقات الكربم ()
  .(92 / 2)الطبقات الكربل  
  .(88 / 2)الطبقات الكربل  
(. 1/132: )الطبقات الكربم ()
(. 2/144: )الطبقات الكربم ()
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 مفهوم الزهد بين الصوفية واهل السنة
 

ىو ترؾ الٌرغبة فيما ال ينفع ُب الٌدار ): الٌزىد ا٤بشركع- : رٞبو اهلل - قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمٌية 
ىو ترؾ ما قد يضٌر ُب : اآلخرة، كىو فضوؿ ا٤بباح اٌلٍب ال يستعاف ّٔا على طاعة اهلل، كما أٌف الورع ا٤بشركع

 .الٌدار اآلخرة
كىو ترؾ احملٌرمات كالٌشبهات اٌلٍب ال يستلـز تركها ترؾ ما فعلو أرجح منها، كالواجبات، فأٌما ما ينفع ُب 

يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا الى ٙبيىرّْميوا طىيّْبىاًت } :الٌدار اآلخرة، فالٌزىد فيو ليس من الدين بل صاحبو داخل ُب قولو تعأب
بُّ اٍلميٍعتىًدينى  ،  كما أٌف االشتغاؿ بفضوؿ ا٤بباحات،  [87: ا٤بائدة] {مىا أىحىلَّ اللَّوي لىكيٍم كىالى تػىٍعتىديكا ًإفَّ اللَّوى الى ٰبًي

ىو ضٌد الٌزىد ا٤بشركع، فإف اشتغل ّٔا عن فعل كاجب أك فعل ٧برـٌ كاف عاصيا، كإاٌل كاف منقوصا عن درجة 
. اىػ  (ا٤بقرٌبْب إٔب درجة ا٤بقتصدين 

كىي : كمتعٌلقو سٌتة أشياء ال يستحٌق العبد اسم الٌزىد حٌٌب يزىد فيها: – رٞبو اهلل - كقاؿ ابن القٌيم 
. ا٤باؿ، كالٌصور، كالرٌياسة، كالٌناس، كالٌنفس، ككٌل ما دكف اهلل
ك٥بما . من أزىد أىل زماهنما- عليهما الٌسالـ- كليس ا٤براد رفضها من ا٤بلك، فقد كاف سليماف كداكد

كلو تسع . ككاف نبٌينا صٌلى اهلل عليو كسٌلم من أزىد البشر على اإلطالؽ. من ا٤باؿ كا٤بلك كالٌنساء ما٥بما
من الٌزٌىاد مع ما - رضي اهلل عنهم- نسوة، ككاف علٌي بن أيب طالب، كعبد الٌرٞبن بن عوؼ، كالزٌبّب كعثماف

 . (كاف ٥بم من اْلمواؿ، كغّبىم كثّب 
كىو : كىو فرض عْب ، كزىد ُب الٌشبهات: زىد ُب ا٢براـ: الٌزىد أقساـ- : رٞبو اهلل- قاؿ ابن القٌيم

ٕبسب مراتب الٌشبهة، فإف قويت التحق بالواجب، كإف ضعفت كاف مستحٌبا ، كزىد ُب الفضوؿ، كىو زىد 
فيما يعِب من الكالـ كالٌنظر كالٌسؤاؿ كالٌلقاء كغّبه، كزىد ُب الٌناس، كزىد ُب الٌنفس حيث ُتوف عليو نفسو ُب 
اهلل ، كزىد جامع لذلك كٌلو، كىو الٌزىد فيما سول ما عند اهلل، كُب كٌل ما يشغلك عن اهلل، كأفضل الٌزىد 

. اىػ (إخفاء الٌزىد، كأصعبو الٌزىد ُب ا٢بظوظ 
يقوؿ ابن : " أ٥باكم التكاثر، قاؿ: أتيت النيب صلى اهلل عليو كسلم كىو يقرأ: عن مطرؼ، عن أبيو، قاؿ

كىل لك، يا ابن آدـ من مالك إال ما أكلت فأفنيت، أك لبست فأبليت، أك تصدقت : مإب، مإب، قاؿ: آدـ
  .. (فأمضيت؟

                                                 

  .10/21 ٦بموع فتاكل شيخ اإلسالـ ابن تيمية 

 ( .14، 13/ 2) مدارج السالكْب 

( . 118) الفوائد 
 ( .2958ح ) ركاه مسلم 
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عن جابر بن عبد اهلل، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مر بالسوؽ، داخال من بعض العالية، كالناس 
ما ٫بب : فقالوا« أيكم ٰبب أف ىذا لو بدرىم؟»: كنفتو، فمر ٔبدم أسك ميت، فتناكلو فأخذ بأذنو، ٍب قاؿ

كاهلل لو كاف حيا، كاف عيبا فيو، ْلنو أسك، : قالوا« أٙببوف أنو لكم؟»: أنو لنا بشيء، كما نصنع بو؟ قاؿ
.  «فواهلل للدنيا أىوف على اهلل، من ىذا عليكم»: فكيف كىو ميت؟ فقاؿ

إف الدنيا حلوة خضرة، كإف اهلل »: عن أيب سعيد ا٣بدرم، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، قاؿ
 «مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملوف، فاتقوا الدنيا كاتقوا النساء، فإف أكؿ فتنة بِب إسرائيل كانت ُب النساء

.. 
من كانت اآلخرة ٮبو جعل اهلل غناه ُب »: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: عن أنس بن مالك، قاؿ

قلبو كٝبع لو مشلو، كأتتو الدنيا كىي راغمة، كمن كانت الدنيا ٮبو جعل اهلل فقره بْب عينيو، كفرؽ عليو مشلو، 
.  «كٓب يأتو من الدنيا إال ما قدر لو

يا رسوؿ اهلل دلِب على : أتى النيب صلى اهلل عليو كسلم رجل، فقاؿ: عن سهل بن سعد الساعدم، قاؿ
ازىد ُب الدنيا ٰببك اهلل، »: عمل إذا أنا عملتو أحبِب اهلل كأحبِب الناس؟ فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

.  «كازىد فيما ُب أيدم الناس ٰببك الناس
: تسى ايصٚاز 

: االدي١ عًٞ إ تسى ايصٚاز شتايف١ هلدٟ ايٓيب ؾًٞ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ 

ثى كىريبىاعى }: قاؿ تعإب  كىًإٍف ًخٍفتيٍم أىالَّ تػيٍقًسطيوا ُب اٍليىتىامىى فىاٍنًكحيوا مىا طىابى لىكيٍم ًمنى النّْسىاًء مىثٍػُبى كىثيالى
ةن أىٍك مىا مىلىكىٍت أىٲٍبىانيكيٍم ذىًلكى أىٍدٗبى أىالَّ تػىعيوليوا : ، كقاؿ تعإب  [3: النساء] {فىًإٍف ًخٍفتيٍم أىالَّ تػىٍعًدليوا فػىوىاًحدى

كىأىٍنًكحيوا اٍْلىيىامىى ًمٍنكيٍم كىالصَّا٢بًًْبى ًمٍن ًعبىادًكيٍم كىًإمىاًئكيٍم ًإٍف يىكيونيوا فػيقىرىاءى يػيٍغًنًهمي اللَّوي ًمٍن فىٍضًلًو كىاللَّوي كىاًسعه }
كىًمٍن آيىاتًًو أىٍف خىلىقى لىكيٍم ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍم أىٍزكىاجنا لًتىٍسكينيوا إًلىيػٍهىا كىجىعىلى }: ، كقاؿ تعإب  [32: النور] {عىًليمه 

يىاتو لًقىٍوـو يػىتػىفىكَّريكفى  نىكيٍم مىوىدَّةن كىرىٍٞبىةن ًإفَّ ُب ذىًلكى آلى [ . 21: الرـك] {بػىيػٍ
جاء ثالثة رىط إٔب بيوت : عن ٞبيد بن أيب ٞبيد الطويل، أنو ٠بع أنس بن مالك رضي اهلل عنو، يقوؿ

أزكاج النيب صلى اهلل عليو كسلم، يسألوف عن عبادة النيب صلى اهلل عليو كسلم، فلما أخربكا كأهنم تقالوىا، 
أما أنا : كأين ٫بن من النيب صلى اهلل عليو كسلم؟ قد غفر لو ما تقدـ من ذنبو كما تأخر، قاؿ أحدىم: فقالوا

أنا أصـو الد عن أيب ذر، أف ناسا من أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم : فإ٘ب أصلي الليل أبدا، كقاؿ آخر

                                                 

( . 2957ح ) ركاه مسلم 
( . 2742ح ) ركاه مسلم 

. (633 / 2)سلسلة الصحيحة كصححو االلبا٘ب ُب اؿ (2465ح ) ركاه الَبمذم 
. كصححو اْللبا٘ب ُب صحيح ابن ماجة  (4102ح ) ركاه ابن ماجة ُب السنن 
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يا رسوؿ اهلل، ذىب أىل الدثور باْلجور، يصلوف كما نصلي، كيصوموف كما : قالوا للنيب صلى اهلل عليو كسلم
، كيتصدقوف بفضوؿ أموا٥بم، قاؿ أكليس قد جعل اهلل لكم ما تصدقوف؟ إف بكل تسبيحة صدقة، : " نصـو

ككل تكبّبة صدقة، ككل ٙبميدة صدقة، ككل ُتليلة صدقة، كأمر با٤بعركؼ صدقة، كهني عن منكر صدقة، كُب 
أرأيتم لو كضعها ُب »: يا رسوؿ اهلل، أيأٌب أحدنا شهوتو كيكوف لو فيها أجر؟ قاؿ: بضع أحدكم صدقة، قالوا

أنا أعتزؿ : ىر كال أفطر، كقاؿ آخر«حراـ أكاف عليو فيها كزر؟ فكذلك إذا كضعها ُب ا٢بالؿ كاف لو أجر
أنتم الذين قلتم كذا ككذا، أما كاهلل »: النساء فال أتزكج أبدا، فجاء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إليهم، فقاؿ

إ٘ب ْلخشاكم هلل كأتقاكم لو، لكِب أصـو كأفطر، كأصلي كأرقد، كأتزكج النساء، فمن رغب عن سنٍب فليس 
. «مِب

يا رسوؿ : عن أيب ذر، أف ناسا من أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم قالوا للنيب صلى اهلل عليو كسلم
، كيتصدقوف بفضوؿ أموا٥بم، قاؿ : اهلل، ذىب أىل الدثور باْلجور، يصلوف كما نصلي، كيصوموف كما نصـو

أكليس قد جعل اهلل لكم ما تصدقوف؟ إف بكل تسبيحة صدقة، ككل تكبّبة صدقة، ككل ٙبميدة صدقة، " 
يا رسوؿ : ككل ُتليلة صدقة، كأمر با٤بعركؼ صدقة، كهني عن منكر صدقة، كُب بضع أحدكم صدقة، قالوا

أرأيتم لو كضعها ُب حراـ أكاف عليو فيها كزر؟ فكذلك »: اهلل، أيأٌب أحدنا شهوتو كيكوف لو فيها أجر؟ قاؿ
 .«إذا كضعها ُب ا٢بالؿ كاف لو أجر

خّب نسائكم الودكد الولود ا٤بواتية : " عن أيب أذينة الصدُب أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
ا٤بواسية، إذا اتقْب اهلل، كشر نسائكم ا٤بتربجات ا٤بتخيالت كىن ا٤بنافقات ال يدخل ا١بنة منهن، إال مثل 

. "الغراب اْلعصم
حبب إٕب من الدنيا النساء كالطيب، كجعل قرة »: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: عن أنس قاؿ

. «عيِب ُب الصالة
إ٘ب ْلمشي مع عبد اهلل بن مسعود ٗبُب إذ لقيو عثماف فاستخاله فلما رأل عبد اهلل، : عن علقمة، قاؿ

عثماف أال نزكجك يا أبا عبد الرٞبن ٔبارية بكر : تعاؿ يا علقمة فجئت فقاؿ لو: أف ليست لو حاجة قاؿ ٕب
لئن قلت ذاؾ لقد ٠بعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو : لعلو يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد، فقاؿ عبد اهلل

من استطاع منكم الباءة فليتزكج، فإنو أغض للبصر، كأحصن للفرج، كمن ٓب يستطع منكم »: كسلم يقوؿ
، فإنو لو كجاء .  «فعليو بالصـو

                                                 

( . 5063ح ) ركاه البخارم 
( . 1006ح ) ركاه مسلم 

(. 4/464)كصححو االلبا٘ب ُب السلسلة الصحيحة  (13478ح ) ركاه البيهقي ُب السنن الكربم 
( . 3/1448)كحسنو االلبا٘ب ُب مشكاة ا٤بصابيح  (3939ح ) ركاه النسائي 
 . كصححو االلبا٘ب ُب صحيح كضعيف سنن أيب داكد ( 2046ح ) ركاه ابو داكد 
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: اقٛاٍ ايؿٛف١ٝ يف تسى ايصٚاز 

 .اىػ  (من تزكج فقد ركن إٔب الدنيا  ): نقل أبو طالب ا٤بكي عن الدارا٘ب 
. اىػ (ما رأيت أحدا من أصحابنا تزكج فثبت على مرتبتو): كنقل السهركردم عن الدارا٘ب قولو 

ككاف سيدم ، كاف رضي اهلل عنو من اْلكلياء اْلكابر  ): قاؿ الشعرا٘ب ُب ترٝبة عبد الرٞبن آّذكب 
ما رأيت قط أحدا من أرباب اْلحواؿ دخل مصر إال كنقص حالو إال : على ا٣بواص رضي اهلل عنو يقوؿ 

. اىػ(ككاف مقطوع الذكر قطعو بنفسو أكائل جذبو ، الشيخ عبد الرٞبن آّذكب 
فإذا كلد ، إذا تزكج الفقّب فمثلو مثل رجل قد ركب السفينة  ): كنقل الطوسي عن إبراىيم بن أدىم قولو 

 . اىػ  (لو كلد قد غرؽ 
                                                 

 . 1/252 قوت القلوب ْليب طالب ا٤بكي 
  .165 عوارؼ ا٤بعارؼ ص 
 . 142 ص 2 الطبقات الكربم ج 
  .265 اللمع للطوسي ص 

قلت كىذا كلو ٨بالف للشرع ككيف ال يطلب ا٢بديث كا٤بالئكة تضع  : )(262 ص)قاؿ ابن ا١بوزم ُب تلبيس ابليس 
أجنحتها لطلب العلم ككيف ال يطلب ا٤بعاش كقد قاؿ عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو ْلف أموت من سعي على رجلي أطلب 
كفاؼ كجهي أحب إٕب من أف أموت غازيا ُب سبيل اهلل ككيف ال يتزكج كصاحب الشرع يقوؿ تناكحوا تناسلوا فما أرل ىذه 

اْلكضاع اال على خالؼ 
الشرع فأما ٝباعة من متأخرم الصوفية فاهنم تركوا النكاح ليقاؿ زاىد كالعواـ تعظم الصوُب اذا ٓب تكن لو زكجة فيقولوف ما 

عرؼ امرأة قط فهذه رىبانية ٚبالف شرعنا  
قاؿ أبو حامد ينبغي أف ال يشغل ا٤بريد نفسو بالتزكيج فانو يشغلو عن السلوؾ كيأنس بالزكجة كمن أنس بغّب اهلل شغل عن اهلل 

تعأب 
قاؿ ا٤بصنف رٞبو اهلل كإ٘ب ْلعجب من كالمو أتراه ما علم أف من قصد عفاؼ نفسو ككجود كلد أك عفاؼ زكجتو فانو ٓب .

ٱبرج عن جادة السلوؾ أك يرل اْلنس الطبيعي بالزكجة يناُب أنس القلوب بطاعة اهلل تعأب كاهلل تعأب قد من على ا٣بلق بقولو 
كجعل لكم من أنفسكم أزكاجا لتسكنوا إليها كجعل بينكم مودة كرٞبة كُب ا٢بديث الصحيح عن جابر رضي اهلل عنو عن النيب 

صلى اهلل عليو كسلم قاؿ لو ىال تزكجت بكرا تالعبها كتالعبك كما كاف بالذم ليدلو على ما يقطع أنسو باهلل تعأب أترل 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٤با كاف ينبسط إٔب نسائو كيسابق عائشة رضي الو عنها أكاف خارجا عن اْلنس باهلل ىذه كلها 

كاعلم انو اذا داـ ترؾ النكاح على شباف الصوفية أخرجهم إٔب ثالثة أنواع النوع اْلكؿ # جهاالت بالعلم ٧باذير ترؾ النكاح 
ا٤برض ٕببس ا٤باء فاف ا٤برء إذا طاؿ احتقانو تصاعد إٔب الدماغ منو منيو قاؿ أبو بكر ٧بمد بن زكريا الرازم أعرؼ قوما كانوا 

كثّبم ا٤بُب فلما منعوا أنفسهم من ا١بماع لضرب من التفلسف بردت أبداهنم كعسرت 
حركاُتم ككقعت عليهم الك بة بال سبب كعرضت ٥بم أعراض ا٤باليخوليا كقلت شهواُتم كىضمهم قاؿ كرأيت رجال ترؾ ا١بماع 
# ففقد شهوة الطعاـ كصار أف أكل القليل ٓب يستمره كتقايأه فلما عاد إٔب عادتو من ا١بماع سكنت عنو ىذه اْلعراض سريعا 

النوع الثا٘ب الفرار إٔب ا٤بَبكؾ فاف منهم خلقا كثّبا صابركا على ترؾ ا١بماع فاجتمع ا٤باء فأقلقوا جعوا فالمسوا النساء كالبسوا من 
الدنيا أضعاؼ ما فركا منو فكانوا كمن أطاؿ ا١بوع ٍب أكل ما ترؾ ُب زمن الصرب النوع الثالث اإل٫براؼ إٔب صحبة الصبياف فاف 

. اىػ  (قوما منهم أيسوا أنفسهم من النكاح فأقلقهم ما اجتمع عندىم فصاركا يرتاحوف إٔب صحبة ا٤برد
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. اىػ  (أحب للمريد ا٤ببتدم أف ال يشغل قلبو بالتزكج  ): كنقل ا٤بكي عن ا١بنيد قولو 
كما عسى يقولوف ؟ : فقاؿ ، إف الناس يتكلموف فيك  ): كنقل ابو طالب ا٤بكي عن بشر بن ا٢بارث 

: كقاؿ مرة ، إ٘ب مشغوؿ بالفرض عن السنة : قل ٥بم : إنك تارؾ السنة يعنوف النكاح ، فقاؿ : يقولوف : قيل 
ك لعسى أف ال أقـو بذلك  ، {ك٥بن مثل الذم عليهن  }: ما ٲبنعِب من ذلك إال آية ُب كتاب اهلل تعأب قولو 

يقولو ُب سنة عشرين كمائتْب . لو كنت أعوؿ دجاجة ٣بفت أف أكوف جالدان على ا١بسر ىذا : ككاف يقوؿ ، 
. اىػ  (فكيف بوقتنا ىذا ؟ فاْلفضل للمريد ُب مثل زماننا ىذا ترؾ التزكيج ، كا٢بالؿ كالنساء أٞبد عاقبة 
كتقيدا ، كجوع من الَبمح إٔب النقص ، التزكج ا٫بطاط من العزٲبة إٔب الرخص  ): كيقوؿ السهركردم 

كانعطاؼ على ا٥بول ، كالتفاؼ إٔب الدينا بعد الزىادة ، كدكراف حوؿ مظاف االعوجاج ، باْلكالد كاْلزكاج 
. اىػ(ٗبقتضى الطبيعة كالعادة

فإف النساء مبٌعدات من ، كا٤بيل إليهن ، إياكم كاالستمتاع بالنساء  ): كنقل النفزم عن سهل التسَبم
فمن عطف إليهن بكليتو فقد عطف على ، كىي مصايده كحظو من بِب آدـ ، قريبات من الشيطاف ، ا٢بكمة 

كإف ، كما ماؿ الشيطاف إٔب أحد كميلو إٔب من اسَبؽ بالنساء ، كمن حاد عنهن يئس منو ، حظ الشيطاف 
. فإذا رأيتم ُب كقتكم من قدركن إليهن فايأسوا منو ، الشر معهن حيث كٌن 

. فذكر النساء ؟ ، حٌبب إٌٕب من دنياكم ثالث : فحديث النيب صلى اهلل عليو كسلم : قيل لو 
ىي عدٌكة الرجل ظاىرا ، كقد بٌلغكم ما كاف فيو معهن ، النيب صلى اهلل عليو كسلم معصـو : فقاؿ 

فنعوذ باهلل من فتنتهن ، كإف اهلل عز كجل جعلهن فتنة ، كإف أضمر ُتالو ، إف ظهرت لو حملبة أىلكتو ، كباطنا 
. اىػ  (

ال يبلغ الرجل إٔب منازؿ الصديقْب حٌب يَبؾ زكجتو ): كنقل الشعرا٘ب عن رباح بن عمرك القيسي قولو 
. اىػ  (كيأكم إٔب منازؿ الكالب ، كأكالده كأهنم أيتاـ ، كأهنا أرملة 

فإنو يشغلو ، ينبغي أف ال يشغل ا٤بريد نفسو بالتزكيج  ): كينقل ابن ا١بوزم عن أيب حامد الغزإب قولو 
. اىػ  (كمن أنس بغّب اهلل شغل عن اهلل تعأب ، عن السلوؾ كيأنس بالزكجة 

: ادتٛع 

                                                 

 1/267 قوت القلوب ُب معاملة احملبوب ْليب طالب ا٤بكي 
 . 2/238 قوت القلوب 

 . 165-164 عوارؼ ا٤بعارؼ ص 
 1/209 غيث ا٤بواىب العلية ُب شرح حكم العطائية للنفزم 

 . 46 ص 1 الطبقات الكربم ج
  .286 تلبيس إبليس ص 
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كمن تلبيسو عليهم أنو يوٮبهم أف الزىد ترؾ ا٤بباحات فمنهم من ال )- : رٞبو اهلل – قاؿ ابن ا١بوزم 
يزيد على خبز الشعّب كمنهم من ال يذكؽ الفاكهة كمنهم من يقلل ا٤بطعم حٌب ييبس بدنو كيعذب نفسو بلبس 
الصوؼ كٲبنعها ا٤باء البارد كما ىذه طريقة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كال طريق أصحابو كأتباعهم كإ٭با كانوا 
ٯبوعوف إذا ٓب ٯبدكا شيئا فاذا كجدكا أكلوا كقد كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يأكل اللحم كٰببو كيأكل 
الدجاج كٰبب ا٢بلول كيستعذب لو ا٤باء البارد كٱبتار ا٤باء البائت فاف ا٤باء ا١بارم يؤذم ا٤بعدة كال يركم كقد 

كاف رجل يقوؿ أنا ال آكل ا٣ببيص ْل٘ب ال أقـو بشكره فقاؿ ا٢بسن البصرم ىذا رجل أٞبق كىل يقـو بشكر 
. اىػ  (ا٤باء البارد كقد كاف سفياف الثورم إذا سافر ٞبل ُب سفرتو اللحم ا٤بشوم كالفالوذج

: غبٗاتِٗ 

: اذتدٜح االٍٚ

 ".الفكر نصف العبادة، كقلة الطعاـ ىي العبادة " 

 / 3" )ٚبريج اإلحياء " باطل ، كقد أفاد العراقي ُب  : (249)قاؿ االلبا٘ب ُب الضعيفة حديث رقم 
 .أنو ال أصل لو (69

: اذتدٜح ايجاْٞ 

 .ركاه أبو نعيم ُب ا٢بلية كضعفو االلبا٘ب " كاف إذا تغدل ٓب يتعش، كإذا تعشى ٓب يتغد " 
: اذتدٜح ايجايح 

 ".من أجاع بطنو عظمت فكرتو، كفطن قلبو " 
: الجواب 

                                                 

( . 136 ص) تلبيس ابليس 
 .ضعيف : "(417 / 1)سلسلة الضعيفة  قاؿ االلبا٘ب ُب اؿ

أخبار ٢بفظ القرآف " كابن عساكر ُب آخر جزء  (323 /3" )ا٢بلية " كأبو نعيم ُب  (1 / 73)" اْلمإب " ركاه ابن بشراف ُب 
عن سليماف بن عبد الرٞبن حدثنا أيوب بن حساف ا١برشي حدثنا  (1 / 65 / 11" )التاريخ " ككذا ُب  (2 / 8ؽ )" 

أما تعلموف أف : دعي أبو سعيد ا٣بدرم إٔب كليمة فرأل صفرة كخضرة فقاؿ: الوضْب بن عطاء عن عطاء بن أيب رباح قاؿ
. ا٢بديث... رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كاف 

كىذا إسناد ضعيف كرجالو ثقات لكن الوضْب بن عطاء سيء ا٢بفظ فهو ٥بذا ضعيف، ٍب إنو مرسل كما ىو الظاىر : قلت
. عن أيب سعيد، ك٫بوه: ْلف عطاء ٓب يوصلو عن أيب سعيد ٗبثل قولو

" ىذا ا٢بديث ٩با خفي ٨برجو على ا٢بافظ العراقي ٍب التاج السبكي فذكرا أنو من اْلحاديث الٍب أكردىا الغزإب ُب  (تنبيو)
! . كال أصل ٥با" اإلحياء 

موقوفا  (2 / 158 / 2" )الشعب " كركاه البيهقي ُب ! بركاية أيب نعيم فقط (409 / 7)" إٙباؼ السادة " كتعقبو الزبيدم ُب 
". تيسّب االنتفاع " على أيب جحيفة، كفيو الوليد بن عمرك بن ساج كىو ضعيف، كتناقض فيو ابن حباف كما بينتو ُب 
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 .ال أصل لو : )(251)قاؿ االلبا٘ب ُب الضعيفة حديث رقم 
 / 4" )الطبقات " كالسبكي ُب  (73 / 3)" ٚبريج اإلحياء " كما يفيده كالـ ا٢بافظ العراقي ُب 

163 . )
: اذتدٜح ايسابع 

 ." البطنة أصل الداء، كا٢بمية أصل الدكاء، كعودكا كل جسم ما اعتاد " 
: اذتدٜح ارتاَظ 

 ." إياؾ كالسرؼ، فإف أكلتْب ُب يـو من السرؼ " 

                                                 

. ال أصل لو :  "(1/418) قاؿ االلبا٘ب ُب الضعيفة 
ٓب أجد لو أصال، كأقره : فقاؿ ا٢بافظ العراقي ُب ٚبرٯبو! مرفوعا إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم" اإلحياء " كقد أكرده الغزإب ُب 
كقاؿ احملقق ابن  (1035)" ا٤بقاصد ا٢بسنة " ا٢بافظ السخاكم ُب 

ا٢بمية رأس الدكاء، كا٤بعدة بيت الداء، : كأما ا٢بديث الدائر على ألسنة كثّب من الناس : (97 /3)" زاد ا٤بعاد " القيم ُب 
كعودكا كل جسم ما اعتاد، فهذا ا٢بديث إ٭با ىو من كالـ ا٢بارث بن كلدة طبيب العرب، كال يصح رفعو إٔب النيب صلى اهلل 

. عليو كسلم
.  قالو غّب كاحد من أئمة ا٢بديث

". اْلـز دكاء، كا٤بعدة داء، كعودكا بدنا ما اعتاد : " لكن ذكر السخاكم أف ا٣بالؿ ركل من حديث عائشة
" ، كأكرده ُب  (1788 / 74 / 2)" كشف ا٣بفاء " كما ُب " الدرر " كظاىره أنو مرفوع، كقد صرح بذلك السيوطي ُب 

. كلكنهم ٓب يذكركا إسناده لينظر فيو، كغالب الظن أنو ال يصح، كاهلل أعلم (2 / 320 / 1)" ا١بامع الكبّب 
: من كالـ ا٢بارث بن كلدة أيضا ّٔذا اللفظ كىو اْلشبو، ٍب قاؿ ابن القيم (102 / 3)" الزاد " ٍب رأيت ابن القيم ذكره ُب 

اإلمساؾ عن اْلكل يعِب بو ا١بوع، كىو من أكرب اْلدكية ُب شفاء اْلمراض االمتالئية كلها ٕبيث أنو أفضل ُب عالجها : كاْلـز
. من ا٤بستفرغات

 أربعْب يوما متتابعا، ٓب أذؽ ُب أثنائها طعاما قط، كٓب يدخل 1379لقد جوعت نفسي ُب أك اخر سنة : كّٔذه ا٤بناسبة أقوؿ
كذلك طلبا للشفاء من بعض اْلدكاء، فعوفيت من بعضها دكف بعض، ككنت قبل ذلك تداكيت عند بعض ! جوُب إال ا٤باء

استطاعة اإلنساف : اْلكٔب: اْلطباء ٫بوعشر سنوات دكف فائدة ظاىرة، كقد خرجت من التجويع ا٤بذكور بفائدتْب ملموستْب
. ٙبمل ا١بوع تلك ا٤بدة الطويلة خالفا لظن الكثّبين من الناس

أف ا١بوع يفيد ُب شفاء اْلمراض االمتالئية كما قاؿ ابن القيم رٞبو اهلل تعأب، كقد يفيد ُب غّبىا أيضا كما جرب : كاْلخرل
ْلحد " التطبيب بالصـو " كثّبكف، كلكنو ال يفيد ُب ٝبيع اْلمراض على اختالؼ اْلجساـ خالفا ٤با يستفاد من كتاب 

. الكتاب اْلكربيْب، كفوؽ كل ذم علم عليم
. موضوع : "(1/423) قاؿ االلبا٘ب ُب الضعيفة 

. أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ ذلك لعائشة (78 / 3)" اإلحياء " ذكره الغزإب ُب 
. ُب إسناده ضعف: من حديث عائشة كقاؿ" الشعب " ركاه البيهقي ُب : كقاؿ ا٢بافظ العراقي ُب ٚبرٯبو

رآ٘ب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كقد أكلت ُب : عن عائشة قالت : (124 / 3)" الَبغيب " كنص ا٢بديث كما ُب : قلت
كاهلل ال ٰبب }يا عائشة أما ٙببْب أف يكوف لك شغل إال جوفك؟ اْلكل ُب اليـو مرتْب من اإلسراؼ : " اليـو مرتْب فقاؿ
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: االدي١ عًٞ فطاد َٓٗر ايؿٛف١ٝ يف ٖرا املطًو 

يا عبد »: عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص رضي اهلل عنهما، قاؿ ٕب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
فال تفعل صم كأفطر، كقم »: بلى يا رسوؿ اهلل قاؿ: ، فقلت« اهلل، أٓب أخرب أنك تصـو النهار، كتقـو الليل؟

كٖب، فإف ١بسدؾ عليك حقا، كإف لعينك عليك حقا، كإف لزكجك عليك حقا، كإف لزكرؾ عليك حقا، كإف 
، « ٕبسبك أف تصـو كل شهر ثالثة أياـ، فإف لك بكل حسنة عشر أمثا٥با، فإف ذلك صياـ الدىر كلو

فصم صياـ نيب اهلل داكد عليو السالـ كال تزد »: يا رسوؿ اهلل إ٘ب أجد قوة قاؿ: فشددت، فشدد علي قلت
، فكاف عبد اهلل يقوؿ بعد ما « نصف الدىر»: كما كاف صياـ نيب اهلل داكد عليو السالـ؟ قاؿ: ، قلت« عليو
 .(يا ليتِب قبلت رخصة النيب صلى اهلل عليو كسلم: كرب

: أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ لو: عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص رضي اهلل عنهما، أخربه
أحب الصالة إٔب اهلل صالة داكد عليو السالـ، كأحب الصياـ إٔب اهلل صياـ داكد، ككاف يناـ نصف الليل »

 .«كيقـو ثلثو، كيناـ سدسو، كيصـو يوما، كيفطر يوما
ال يفطر، : يصـو حٌب نقوؿ" كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم : عن عائشة رضي اهلل عنها، قالت

، فما رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم استكمل صياـ شهر إال رمضاف، كما : كيفطر حٌب نقوؿ ال يصـو
 ."رأيتو أكثر صياما منو ُب شعباف

عن أنس، أف نفرا من أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم سألوا أزكاج النيب صلى اهلل عليو كسلم عن 
ال أناـ على : ال آكل اللحم، كقاؿ بعضهم: ال أتزكج النساء، كقاؿ بعضهم: عملو ُب السر؟ فقاؿ بعضهم
ما باؿ أقواـ قالوا كذا ككذا؟ لكِب أصلي كأناـ، كأصـو كأفطر، كأتزكج »: فقاؿ. فراش، فحمد اهلل كأثُب عليو

 .«النساء، فمن رغب عن سنٍب فليس مِب

                                                                                                                                            

ركاه " { كاهلل ال ٰبب ا٤بسرفْب}أكثر من أكلة كل يـو سرؼ ! يا عائشة اٚبذت الدنيا بطنك؟ : " ، كُب ركاية {ا٤بسرفْب
. البيهقي، كفيو ابن ٥بيعة

( . 241)ىو ضعيف من قبل حفظو، كقد ركم بنحوه من حديث أنس، فانظر ا٢بديث : قلت
فتبْب أف فيو علة أخرل ىي ٩با يزداد ا٢بديث ّٔا ضعفا،  (1 / 158 / 2)" الشعب " ٍب كقفت على إسناده عند البيهقي ُب 

. بو... أخربناه أبو عبد الرٞبن السلمي بسنده عن ابن ٥بيعة عن أيب اْلسود عن عركة عن عائشة : فإنو قاؿ
 / 2)كاف يضع اْلحاديث للصوفية، ٍب ركاه : كأبو عبد الرٞبن ىذا ا٠بو ٧بمد بن ا٢بسْب الصوُب، قاؿ ٧بمد بن يوسف القطاف

كذاب يفتعل : من طريق خالد بن ٪بيح ا٤بصرم حدثنا عبد اهلل بن ٥بيعة بو ٫بوه، كخالد ىذا، قاؿ أبو حاًب (2 / 161
. ا٢بديث

 ( .1975ح ) ركاه البخارم 

( . 1131ح ) ركاه البخارم 
 . 1969ح ) ركاه البخارم 
( . 1401ح ) ركاه مسلم 
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رد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم على عثماف بن مظعوف التبتل، كلو »: عن سعد بن أيب كقاص، قاؿ
 .«أذف لو الختصينا

يا معشر الشباب، من استطاع منكم »: قاؿ لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: عن عبد اهلل، قاؿ
، فإنو لو كجاء  .«الباءة فليتزكج، فإنو أغض للبصر، كأحصن للفرج، كمن ٓب يستطع فعليو بالصـو

: أقٛاٍ ايؿٛف١ٝ 

قلة الطعاـ كقلة : كقد اتفق مشايخ الصوفية على أف بناء أمرىم على أربعة أشياء  ): قاؿ السهر كردم 
آخر اْلربع كالعشرين ساعة : أحدٮبا ، كقد جعل للجوع كقتاف ، ا٤بناـ كقلة الكالـ كاالعتزاؿ عن الناس 

كما ذكرنا ، فيكوف من الرطل لكل ساعتْب أكقية بأكلة كاحدة ٯبعلها بعد العشاء اآلخرة أك يقسمها أكلتْب 
كيكوف لكل ، فيكوف الطي ليلتْب كاإلفطار ُب الليلة الثالثة ، على رأس اثنتْب كسبعْب ساعة : كالوقت اآلخر ، 

كيكوف لكل يـو كليلة نصف ، كبْب ىذين الوقتْب كقت كىو أف يفطر من كل ليلتْب ليلة ، يـو ثلث رطل 
فإذا كجد شيئا من ، كىذا ينبغي أف يفعلو إذا ٓب ينتج عليو س مة كضجران كقلة انشراح ُب الذكر كا٤بعاملة ، رطل 

فالنفس إذا أخذت باإلفطار من كل ، ذلك فليفطر كل ليلة كيأكل الرطل ُب الوقتْب أك ُب الوقت الواحد 
كإف سو٧بت باإلفطار كل ليلة ال تقنع بالرطل كتطلب اإلداـ ، ٍب ردت إٔب اإلفطار كل ليلة تقنع ، ليلتْب ليلة 
كقد كاف بعضهم ينقص كل ، كإف أقنعت قنعت ، فهي إف أطمعت طمعت ، كقس على ىذا ، كالشهوات 

كمنهم ، كمنهم من كاف ينقص كل ليلة ربع سبع الرغيف حٌب يفُب الرغيف ُب شهر ، ليلة بقدر نشاؼ العود 
كقد ، من كاف يؤخر اْلكل كال يعمل ُب تقليل القوت كلكن يعمل ُب تأخّبه بالتدريج حٌب تندرج ليلة ُب ليلة 

 .فعل ذلك طائفة حٌب انتهى طٌيهم إٔب سبعة أياـ كعشرة أياـ كٟبسة عشر يوما إٔب اْلربعْب 
، كىجركا اْلخداف ، أهنم قـو تركوا الدنيا فخرجوا عن اْلكطاف  ): كذكر الكالباذم عن الصوفية 

.  (كأعركا اْلجساد ، كأجاعوا اْلكباد ، كساحوا ُب البالد 
مىا أىخىٍذنىا التَّصىوُّؼى عىًن اٍلقىاًؿ كىاٍلًقيًل، لىًكٍن عىًن ا١بٍيوًع كىتػىٍرًؾ : " كركم اك نعيم بسنده عن ا١بٍينػىٍيدى قولو 
ٍأليوفىاًت، كىاٍلميٍستىٍحسىنىاتً  نٍػيىا، كىقىٍطًع اٍلمى . اىػ"اْب...الدُّ

 (فإما أف ٛبوت كإما أف تصل إٔب اهلل.. ليكن خدنك ا٣بلوة، كطعامك ا١بوع)): كقاؿ أبو عبد اهلل الرملي
. اىػ 

                                                 

( . 1402ح ) ركاه مسلم 
( . 1400ح) ركاه مسلم 

 . 29 التعرؼ للكالباذم ص 
( . 277 / 13) حلية اْلكلياء كطبقات اْلصفياء 

. 51 الرسالة القشّبية 
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من دخل ُب مذىبنا ىذا فليجعل ُب نفسو أربع  ): كنقل النفزم الرندم عن حاًب اْلصم أنو قاؿ 
، كموت أخضر ، فا٤بوت اْلبيض ا١بوع ، كموت أبيض ، كموت أسود ، موت أٞبر : خصاؿ من ا٤بوت 

كا٤بوت اْلخضر طرح الرقاع بعضها على ، كا٤بوت اْلٞبر ٨بالفة النفس ، ، كا٤بوت اْلسود احتماؿ أذل الناس 
.  (بعض 

ا١بوع طعاـ الزاىدين كالذكر طعاـ العارفْب رضي ): ك نقل الشعرا٘ب عن أيب ٧بمد عبد اهلل ا٣براز قولو 
. اىػ(اهلل عنو

.  ((ما ناؿ ا٤بعرفة إال ببطن جائع كبدف عار))كيذكر البسطامي أنو 
لو علمت أف ا١بوع يباع ُب السوؽ ما كاف ينبغي لطالب  ): نقل الطوسي عن ٰبٓب بن معاذ قولو 

.  (اآلخرة إذا دخلوا السوؽ أف يشَبكا غّبه
كأحب ١بميع أصحايب ا١بوع كالعرم كالفقر ، أكره للفقراء دخوؿ ا٢بماـ  ): كينقل عن الرفاعي قولو 

.  (كأفرح ٥بم إذا نزؿ ّٔم ذلك ، كالذؿ كا٤بسكنة 
، كالسهر ، ما صار اإلبداؿ إال بإٟباص البطوف  ): كنقل الغزإب عن سهل بن عبد اهلل التسَبم أنو قاؿ 

.  (كا٣بلوة ، كالصمت 
: ايؿُت 

، قاؿ : دخل أبو بكر على امرأة من أٞبس يقاؿ ٥با زينب، فرآىا ال تكلم، فقاؿ: عن قيس بن أيب حاـز
، « تكلمي، فإف ىذا ال ٰبل، ىذا من عمل ا١باىلية»: حجت مصمتة، قاؿ ٥با: قالوا« ما ٥با ال تكلم؟»

: ، قالت« من قريش»: أم ا٤بهاجرين؟ قاؿ: ، قالت« امرؤ من ا٤بهاجرين»: من أنت؟ قاؿ: فتكلمت، فقالت
ما بقاؤنا على ىذا اْلمر الصاّب الذم جاء : ، قالت« إنك لسئوؿ، أنا أبو بكر»: من أم قريش أنت؟ قاؿ
أما كاف »: كما اْلئمة؟ قاؿ: ، قالت« بقاؤكم عليو ما استقامت بكم أئمتكم»: اهلل بو بعد ا١باىلية؟ قاؿ

.  «فهم أكلئك على الناس»: بلى، قاؿ: قالت« لقومك رءكس كأشراؼ، يأمركهنم فيطيعوهنم؟
أبو : بينا النيب صلى اهلل عليو كسلم ٱبطب، إذا ىو برجل قائم، فسأؿ عنو فقالوا: عن ابن عباس، قاؿ

مره »: فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم. إسرائيل، نذر أف يقـو كال يقعد، كال يستظل، كال يتكلم، كيصـو

                                                 

 . 2/166 غيث ا٤بواىب العلية للنفزم الرندم 
 . 1/7 الطبقات الكربم 

 .142الرسالة القشّبية  
  .269اللمع للطوسي ص  

 . 263 النفحة العلية ص 
 . 3/79 إحياء علـو الدين للغزإب 
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قاؿ عبد الوىاب، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن النيب صلى اهلل عليو « فليتكلم كليستظل كليقعد، كليتم صومو
. (كسلم

: كتفسّب ىذا ما ثبت ُب الصحيحْب عنو صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ): قاؿ شيخ االسالـ ابن تيمية
فالتكلم با٣بّب خّب من السكوت عنو كالصمت  {من كاف يؤمن باهلل كاليـو اآلخر فليقل خّبا أك ليصمت}

عن الشر خّب من التكلم بو فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها ككذلك االمتناع عن أكل ا٣ببز كاللحم 
. اىػ (كشرب ا٤باء فذلك من البدع ا٤بذمومة

كمن الزىاد من يلـز الصمت الدائم كينفرد عن ٨بالطة أىلو فيؤذيهم بقبح أخالقو ): قاؿ ابن ا١بوزم 
كزيادة انقباضو كينسى قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم إف ْلىلك عليك حقا كقد كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

كسلم ٲبزح فيالعب اْلطفاؿ كٰبدث أزكاجو كسابق عائشة إٔب غّب ذلك من اْلخالؽ اللطيفة فهذا ا٤بتزىد 
ا١باعل زكجتو كاآلٙب ككلده كاليتيم النفراده عنهم كقبح أخالقو ْلنو يرل أف ذلك يشغلو عن اآلخرة كال يدرم 

. اىػ  (لقلة علمو أف االنبساط إٔب اْلىل من العوف على اآلخرة
: اقٛاٍ ايؿٛف١ٝ 

ا٤بكتب مع كلدم  كاف من كثرة ما يتلثم لقبناه بالبدكم فأقرأتو القرآف ُب)): قاؿ عبد الوىاب الشعرا٘ب 
ا٢بسْب، كٓب يكن ُب فرساف مكة أشجع منو، ككانوا يسمونو ُب مكة العطاب فلما حدث عليو حادث الولو 

تغّبت أحوالو، كاعتزؿ عن الناس، كالـز الصمت فكاف ال يكلم الناس إال باإلشارة، ككاف بعض العارفْب رضي 
إنو رضي اهلل تعأب عنو حصلت لو ٝبعية على ا٢بق تعأب فاستغرقتو إٔب اْلبد، كٓب يزؿ حالو : اهلل عنو يقوؿ

  .اىػ"يتزايد إٔب عصرنا ىذا
. اىػ"ككاف ثالثة أشهر يتكلم كثالثة أشهر يسكت: "قاؿ الشعرا٘ب ُب ترٝبة عبد الرٞبن آّذكب 

كال ، ا٤ببتدئ ُب اْلحواؿ ٯبب أف يسكن حواسو كال يتحرؾ أنفاسو كال ٰبرؾ بدنو  ): ذكر القشّبم 
كال ٰبرؾ البتة جزء من نفسو كال من بدنو كال من ، كيكوف مراعيا ٥بمتو ، ٰبرؾ جزء منو كال يردد طرفو كال شيئا 

باطنو حٌب تبدك اْلحواؿ لو بعد طوؿ ا٤براعاة ، ٍب ٯبب أال ينظر إليها كال إٔب ما يبدك لو البتة لئال ٰبجب 
. فال يزاؿ ُب ا٤بزيد منها إف شاء اهلل تعأب ، عنها 

                                                 

( . 6704ح ) ركاه البخارم 
 (200 / 11) ٦بموع الفتاكل 

 ( .140 ص)تلبيس ابليس  

( . 155 / 1) الطبقات الكربل 
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كىذا الطريق الذم ىو طريق اهلل تعأب ال بٌد فيو من طوؿ آّاىدة كمقاساة ما ٰبتملو اْل٠باع : كقاؿ 
ككنت أحيانا ُب بدك آّاىدة كأحواؿ الذكر لو استَب مِب ُب السماء ... كالقلوب من الشدائد لو حٌلت ّٔا 

. اىػ  (كأٙبرؾ للوضوء كالفرض ْلنو كاف يعيب عِب الذكر ، لكاف السَب على أىوف من أف أقـو لألكل 
كاف أبو عبد اهلل ا٤بعركؼ بشكثل ال يكلم الناس، ككاف يأكم : ٠بعت فارسان يقوؿ): كيقوؿ الكالباذم 

.  (إٔب ا٣برابات ُب سواد الكوفة، ككاف ال يأكل إال ا٤بباح كالقمامات
: كّٔا صار اْلبداؿ أبداال ، اجتمع ا٣بّب كلو ُب ىذه اْلربع خصاؿ ): كقاؿ سهل بن عبد اهلل التسَبم 

.  (كالسهر، كالصمت كا٣بلوة ، أٟباص البطوف 
: يبظ ايؿٛف١ٝ 

كمن الزىاد من يلبس الثوب ا٤بخرؽ كال ٱبيطو كيَبؾ إصالح عمامتو كتسريح ٢بيتو ): قاؿ ابن ا١بوزم 
لّبل أنو ما عنده من الدنيا خّب كىذا من أبواب الرياء فاف كاف صادقا ُب إعراضو عن أغراضو كما قيل لداكد 

الطائي أال تسرح ٢بيتك فقاؿ إ٘ب عنها ٤بشغوؿ فليعلم أنو سلك غّب ا١بادة إذ ليست ىذه طريقة الرسوؿ صلى 
اهلل عليو كسلم كال أصحابو فانو كاف يسرح شعره كينظر ُب ا٤برآة كيدىن كيتطيب كىو أشغل ا٣بلق باآلخرة 
ككاف أبو بكر كعمر رضي اهلل عنهما ٱبضباف با٢بناء كالكتم كٮبا أخوؼ الصحابة كأزىدىم فمن أدعى رتبة 

 . (تزيد على السنة كأفعاؿ اْلكابر ٓب يلتفت إليو
٤با ٠بع أكائل القـو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف يرقع ثوبو كأنو قاؿ لعائشة رضي اهلل عنها ): كقاؿ 

ال ٚبلعي ثوبا حٌب ترقعيو كأف عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو كاف ُب ثوبو رقاع كأف اكيسا القر٘ب كاف يلتقط 
الرقاع من ا٤بزابل فيغسلها ُب الفرات ٍب ٱبيطها فيلبسها اختاركا ا٤برقعات كقد أبعدكا ُب القياس فاف رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو كانوا يؤثركف البذاذة كيعرضوف عن الدنيا زاىدا ككاف أكثرىم يفعل ىذا ْلجل 
الفقر كما ركينا عن مسلمة بن عبد ا٤بلك انو دخل على عمر بن عبد العزيز كعليو قميص كسخ فقاؿ المرأتو 
فاطمة أغسلي قميص أمّب ا٤بؤمنْب فقالت كاهلل مالو قميص غّبه فأما إذا ٓب يكن ىذا لفقر كقصد البذاذة فلما 
لو من معُب الزىد ُب اللباس قاؿ ا٤بصنف فأما صوفية زماننا فاهنم يعمدكف إٔب ثوبْب أك ثالثة كل كاحد منها 
على لوف فيجعلوىا خرقا كيلفقوهنا فيجمع ذلك الثوب كصفْب الشهرة كالشهوة فاف لبس مثل ىذه ا٤برقعات 
أشهى عند خلق كثّب من الديباج كّٔا يشتهر صاحبها أنو من الزىاد افَباىم يصّبكف بصورة الرقاع كالسلف 
اىػ  (كذا قد ظنوا كإف إبليس قد لبس عليهم كقاؿ أنتم صوفية ْلف الصوفية كانوا يلبسوف ا٤برقعات كأنتم كذلك

 .

                                                 

 . 77-76 ترتيب السلوؾ من الرسائل القشّبية ص  
 (.148:ص) التعرؼ، 

 . 93 -92 غيث ا٤بواىب العلية للنفزم الرندم ص
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كمن الصوفية من يلبس الصوؼ كٰبتج بأف النيب صلى اهلل عليو كسلم لبس الصوؼ كٗبا ركل ُب ): كقاؿ 
فضيلة لبس الصوؼ فأما لبس رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم الصوؼ فقد كاف يلبسو ُب بعض اْلكقات ٓب 

. اىػ  (يكن لبسو شهرة عند العرب كأما ما يركل ُب فضل لبسو فمن ا٤بوضوعات الٍب ال يثبت منها شيء 
: غبٗاتِٗ 

: اذتدٜح االٍٚ 

عليكم بلباس الصوؼ ٘بدكا حالكة اإلٲباف ُب قلوبكم، كعليكم بلباس الصوؼ ٘بدكا قلة اْلكل، " 
كعليكم بلباس الصوؼ تعرفوف بو ُب اآلخرة، كإف لباس الصوؼ يورث القلب التفكر، كالتفكر يورث ا٢بكمة، 

كا٢بكمة ٘برم ُب ا١بوؼ ٦برل الدـ فمن كثر تفكره قل طعمو، ككل لسانو، كرؽ قلبو، كمن قل تفكره كثر 
ركاه الديلمي ُب مسند " طعمو، كعظم بدنو، كقسا قلبو، كالقلب القاسي بعيد من ا١بنة، قريب من النار 

 .الفردكس كضعفو االلبا٘ب 

                                                 

. موضوع : "(1/206) قاؿ االلبا٘ب ُب السلسلة الضعيفة 
مسند " كالديلمي ُب  (1 / 9 / 2" )اْلمإب " كابن بشراف ُب  (148 - 147 / 1)" الفوائد " ركاه أبو بكر بن النقور ُب 

من طريق ا٣بطيب عن ٧بمد بن يونس الكدٲبي، حدثنا  (48 / 3" )ا٤بوضوعات " ، كابن ا١بوزم ُب  (281 / 2)" الفردكس 
عبد اهلل بن داكد الواسطي التمار حدثنا إ٠باعيل بن عياش عن ثور بن يزيد عن خالد بن معداف عن أيب أمامة مرفوعا بو، ٍب 

ال يصح، : غريب، تفرد بو عبد اهلل بن داكد الواسطي التمار كفيو نظر، كعنو الكدٲبى، كقاؿ ابن ا١بوزم: قاؿ ابن النقور
. الكدٲبي يضع، كشيخو ال ٰبتج بو

أنبأنا : قاؿ البيهقي ُب شعب اإلٲباف: قلت: إال أنو بْب أف ُب ا٢بديث إدراجا فقاؿ (264 / 2)" الآلٕبء " كأقره السيوطي ُب 
: قلت- أنبأنا أبو بكر الفقيو، أنبأنا ٧بمد بن يونس  (ىو ا٢باكم صاحب ا٤بستدرؾ)أبو عبد اهلل ا٢بافظ 

كأنبأنا أبو : قاؿ البيهقي" - عليكم بلباس الصوؼ ٘بدكا حالكة اإلٲباف : " فساؽ إسناده مثلما تقدـ مقتصرا من ا٤بًب على قولو
: فساؽ إسناده إٔب الكدٲبي مثلو، كزاد ُب ا٢بديث متنا منكرا، فضربت عليو كىو قولو: قلت- عبد الرٞبن 

ا٢بديث، كيشبو أف يكوف من كالـ بعض الركاة فأ٢بق با٢بديث، كاهلل ... " عليكم بلباس الصوؼ ٘بدكف قلة اْلكل إْب " 
. أعلم

": فيض القدير " كُب العبارة تشويش يوضحها ما ُب 
 / 64)" ا٤بدرج إٔب ا٤بدرج " ، ٍب كجدت العبارة قد نقلها السيوطي ُب ..كىذه زيادة منكرة، كيشبو كوهنا من كالـ: قاؿ البيهقي

عليكم بلباس الصوؼ ٘بدكف " إف ا٤برفوع منو : ، كقاؿ"شعب اإلٲباف " أخرجو البيهقي ُب : علي الصواب، فقاؿ ما نصو (2
ا١بامع " كىذا ىو مستند السيوطي ُب اقتصاره ُب : قلت... كيشبو : فقط، كالباقي زيادة منكرة، قاؿ" حالكة اإلٲباف ُب قلوبكم 

على الشطر اْلكؿ من ا٢بديث عازيا لو للحاكم كالبيهقي، كماذا يفيده ىذا ما داـ ا٤بزيد عليو، كا٤بزيد كالٮبا من طريق " الصغّب 
! لعلو كضع أكثر من ألفي حديث: كقاؿ ابن حباف! ٧بمد بن يونس الوضاع؟ 

. طريق ضعيف: من ىذا الوجو مقتصرا على ا١بملة اْلكٔب منو أكرده شاىدا، كقاؿ الذىيب (28 / 1)" ا٤بستدرؾ " ٍب رأيتو ُب 
لكن أخرجو الديلمي أيضا من طريق عبد الرٞبن بن ٧بمد ا٤بركزم حدثنا أٞبد بن عبد اهلل حدثنا أخي ٧بمد عن إ٠باعيل بن 

. عياش بو ٫بوه
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: اذتدٜح ايجاْٞ 

 ".سيد اْلعماؿ ا١بوع، كذؿ النفس لباس الصوؼ " 

 3" )ٚبريج اإلحياء " ال أصل لو ، قاؿ العراقي ُب  : ")(1/417)قاؿ االلبا٘ب ُب الضعيفة حديث رقم 
 .اىػ ( ٓب أجد لو أصال : (162 / 4" )الطبقات الكربل " كالسبكي ُب  (9/ 

: اذتدٜح ايجايح 

 ." لبوس الصوؼ ك٦بالسة فقراء ا٤بسلمْب كركوب ا٢بمار كاعتقاؿ العنز : براءة من الكرب" 
: اذتدٜح ايسابع 

 .(ال تىٍطغىوا على أىل الصُّوًؼ كا٣ًبرىًؽ؛ فإف أخالقىهم أخالؽي اْلنبياًء، كلًباسىهم لباسي اْلنبياءً )
: اذتدٜح ارتاَظ 

، كرىًكبى ًٞبىارىهي، كحىلىبى شاتىوي، كأكلى مع ًعيالًو، فػىقىٍد ٫بىٌى اهللي عنو ) ، كانٍػتػىعىلى ا٤بخصيوؼى مىٍن لىًبسى الصُّوؼى
 ( .5697)ضعفو االلبا٘ب ُب الضعيفة حديث رقم  (الًكبػٍرى 

: اذتدٜح ايطادع 

                                                                                                                                            

ٰبدث بنسخ كأحاديث مناكّب، : قاؿ الدارقطِب" اللساف " كا٤بركزم ىذا الظاىر أنو ابن حبيب ا٢ببييب ا٤بركزم، قاؿ ُب : قلت
٧بمد بن عبد اهلل ا١بويبارم عن ": اللساف " كأٞبد بن عبد اهلل أظنو ا١بويبارم الكذاب ا٤بشهور، كأخوه ٧بمد أرل أنو الذم ُب 

 .٦بهوؿ: مالك، قاؿ ا٣بطيب
 .ضعيف جدا : "(4/167) قاؿ االلبا٘ب ُب الضعيفة 

عن القاسم بن عبد اهلل العمرم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب ىريرة  (229 / 3)" ا٢بلية " ركاه أبو نعيم ُب 
". ىذا حديث غريب ٓب نسمعو مرفوعا إال من حديث القاسم عن زيد : " كقاؿ. مرفوعا
: عن زيد بن أسلم قاؿ: كالقاسم ىذا كذاب، يضع ا٢بديث، كما قاؿ أٞبد كغّبه، كقد خالفو خارجة بن مصعب فقاؿ: قلت

( 1 / 121)كعنو ابن عدم  (2 / 68 / 2)" الزىد " أخرجو ككيع بن ا١براح ُب . فأرسلو: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
كقاؿ السيوطي ُب ". إف ابن معْب كذبو : مَبكؾ، ككاف يدلس عن الكذابْب، كيقاؿ": " التقريب " كخارجة كاه أيضا، قاؿ ُب . 
كذا ركاه القاسم : ، كقاؿ"( الشعب " يعِب ُب )كأخرجو البيهقي ": " ا٢بلية " بعد أف ذكره من طريق  (265 / 2)" الآلٔبء " 

". كاهلل أعلم . عن زيد عن جابر مرفوعا: كقد قيل. من ىذا الوجو مرفوعا، كركم أيضا عن أخيو عاصم عن زيد كذلك مرفوعا
كعاصم أخو القاسم بن عبد اهلل ٓب أعرفو، كأخشى أف يكوف اشتبو عليو بعاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر : قلت

. كاهلل أعلم. بن ا٣بطاب العمرم، فإنو يركم أيضا عن زيد بن أسلم، كىو ضعيف جدا
 .موضوع : "(13/42) قاؿ االلبا٘ب ُب الضعيفة حديث رقم 

من طريق أيب عبد الرٞبن السلمي بسنده عن أيب بكر ا٥بذٕب عن أيب إسحاؽ  (3/156)" مسند الفردكس "أخرجو الديلمي ُب 
. رفعو... عن مكحوؿ عن أنس 

كأبو بكر ! كبيَّض لو، كٓب يتكلم عليو بشيء (بَبقيمي - 143/686)" ذيل اْلحاديث ا٤بوضوعة"كىكذا أكرده السيوطي ُب 
. كأبو عبد الرٞبن السلمي؛ كاف يضع اْلحاديث للصوفية؛ كما تقدـ مراران . ا٥بذٕب؛ مَبكؾ، كاُتمو ٰبٓب بالكذب
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. " إف اْلرض لتعج إٔب رّٔا من الذين يلبسوف الصوؼ رياء " 
: اقٛاٍ ايؿٛف١ٝ 

ككاف رضي اهلل عنو ٰبكي عن الشيخ عبد الرحيم القناكم  : "قاؿ الشعرا٘ب ُب ترٝبة ٧بمد الشناكم 
 .اىػ"رضي اهلل عنو أنو رأل مرة ُب عنق كلب خرقة من صوؼ فقاـ لو إجالالن للخرقة الصوؼ

كمستمد الصوفية ىم أىل الصفة، كإف كاف تعريف االسم يناسب لبس الصوؼ من حيث "قاؿ ا٤بنوُب 
كىذا صحيح؛ ْلف أىل الصفة كغّبىم من الركحيْب ُب اإلسالـ كقبل اإلسالـ، كمن قدٙب الزماف . االشتقاؽ

كانوا يلبسوف الصوؼ ٣بشونة فيو كىم متخوشنوف، أك قل لسبب لونو اْلبيض الذم يرمز إٔب الطهارة 
. " كالصفاء، ككاف أيضان لباس ا٢بواريْب

                                                 

 باطل : "(5/285) قاؿ االلبا٘ب ُب الضعيفة 

حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن : حدثنا ٧بمد بن عبيد ا٥بمدا٘ب : عن نوح بن عبد الرٞبن (1/2/266)ركاه الديلمي 
. ابن عباس مرفوعا

" الضعفاء " كقد أخرجو ابن حباف ُب . كمن دكنو ٓب أعرفهما. كىذا إسناد ضعيف مظلم، عباد بن منصور ضعيف: قلت
أبو حكيم؛ : " كقاؿ ابن حباف. من طريق أيب حكيم اْلزدم عن عباد بو (2/223" ) اْلمإب " ، كالشجرم ُب  (3/156)

". كعباد قد تربأنا من عهدتو . شيخ يركم ا٤بناكّب عن أقواـ ضعاؼ، كيأٌب عن الثقات ٗبا ال يتابع عليو
كركاه عنو أيضا ا٢باكم، كعنو كمن طريقو : " فتعقبو ا٤بناكم بقولو. كا٢بديث ذكره السيوطي من ركاية الديلمي عن ابن عباس

ما ٧بصولو أنو خرب " ا٤بيزاف " كُب . خرجو الديلمي مصرحا، فعزكا٤بصنف ا٢بديث للفرع، كإضرابو عن اْلصل تقصّب أكقصور
". كعباد بن منصور قد ضعفوه . رماه ا٢باكم بالكذب": الضعفاء " باطل، كلعلو ْلف فيو سهل بن عمارة، قاؿ ُب 

للحافظ ابن حجر، كلست أطولو " ٨بتصره " ليس ُب مسودٌب ذكر لسهل بن عمار ُب إسناد الديلمي، كأنا نقلتو من : قلت
أيب حكيم  )اآلف ْلعيد النظر ُب إسناده، ْلنو ُب دار الكتب ا٤بصرية، كأنا أكتب ىذا ُب دمشق، كالذىيب إ٭با أبطلو لركاية 

. ، ككافقو العسقال٘ب (اْلزدم
( . 115 / 2) الطبقات الكربل 
 .154/ 1 ٝبهرة اْلكلياء 
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 الصوفية والشيعة
 

: تعسٜف بايػٝع١ 

الشيعة مذىب كفرم ظهر علي يد اليهودم عبد اهلل بن سبأ  الذم غرس ُب الشيعة حب سيدنا علي 
بن ايب طالب كبغض الصحابة كقولو اف عليا احق با٣بالفة من ايب بكر كعمر كعثماف ، ٍب بدأ ينفث ٠بومو 
حٍب كصل ّٔم إب ت ليو علي بن ايب طالب رضي اهلل عنو كمن ٍب ترؾ االسالـ ٝبلة كتفصيال كقد افلح ُب 

 .ذلك 
. كٓب يشهد التاريخ إب يومنا ىذا من عادم اىل السنة بقدر معاداة الشيعة

                                                 

 :عداء الشيعة الىل السنة  
: ك٥بذا أباحوا دماء أىل السنة كأموا٥بم فعن داكد بن فرقد قاؿ    : "71قاؿ حسْب ا٤بوسوم ُب كتابو هلل ٍب للتاريخ ص 

ما تقوؿ ُب قتل الناصب؟ -: عليو السالـ - قلت ْليب عبد اهلل 
 (حالؿ الدـ، كلكِب أتقي عليك، فإف قدرت أف تقلب عليو حائطان أك تغرقو ُب ماء لكيال يشهد عليك فافعل: فقاؿ

(. 27/231ٕبار اْلنوار )، (18/463كسائل الشيعة )
. فإف استطعت أف تأخذ مالو فخذه، كابعث إلينا با٣بمس: كعلق اإلماـ ا٣بميِب على ىذا بقولو

إف علي بن يقطْب كزير الرشيد اجتمع ُب حبسو ٝباعة من ا٤بخالفْب، فأمر غلمانو كىدموا ): كقاؿ نعمة اهلل ا١بزائرم
. اىػ " (3/308اْلنوار النعمانية  )(أسقف احملبس على احملبوسْب فماتوا كلهم ككانوا ٟبسمائة رجل

سيد حسْب آف اْلكاف لتنفيذ كصايا اْلئمة صلوات اهلل عليهم، سنسفك : كُب جلسة خاصة مع اإلماـ قاؿ ٕب: "كقاؿ 
دماء النواصب كنقتل أبناءىم كنستحيي نساءىم، كلن نَبؾ أحدان منهم يفلت من العقاب، كستكوف أموا٥بم خالصة لشيعة أىل 

البيت، كسنمحو مكة كا٤بدينة من كجو اْلرض ْلف ىاتْب ا٤بدينتْب صارتا معقل الوىابيْب، كال بد أف تكوف كربالء أرض اهلل 
ا٤بباركة ا٤بقدسة، قبلة للناس ُب الصالة كسنحقق بذلك حلم اْلئمة عليهم السالـ، لقد قامت دكلتنا الٍب جاىدنا سنوات طويلة 

 . 73اىػ هلل ٍب للتاريخ ص !!" من أجل إقامتها، كما بقي إال التنفيذ
: بزعمهم - النواصب - كإليك بعض مواقفهم من أىل السنة  : "(123ص )" ٬باكلة ا٤بدينو "كقاؿ صاحب كتاب 

' إنا ٓب ٪بتمع معهم على إلو كال على نيب كال على إماـ '': يقوؿ نعمة اهلل ا١بزائرم : إلو السنة غّب إلو الشيعة - 1
نبيو كخليفتو بعده أبو بكر ك٫بن ال نقوؿ ّٔذا الرب - صلى اهلل عليو كسلم - كذلك أهنم يقولوف إف رّٔم ىو الذم كاف ٧بمد 

 0'' كال بذلك النيب
٫بن الذين فرض اهلل طاعتنا ، : ٠بعتو يقوؿ : عن أيب سلمة عن أيب عبد اهلل عليو السالـ قاؿ : تكفّب أىل السنة - 2

'' ال يسع الناس إال معرفتنا كال يعذر الناس ٔبهالتنا ، من عرفنا كاف مؤمنا ، كمن أنكرنا كاف كافرا
قلت ْليب عبد اهلل عليو السالـ ألقى الذمي فيصافحِب ، '': ُب الكاُب عن خالد القالنسي قاؿ: ٪باسة أىل السنة - 3

 0''فاغسلها: فالناصب ، قاؿ : امسحها بالَباب كا٢بائط ، قلت : قاؿ 
أف اهلل ٓب ٱبلق خلقا شرا من الكلب ، كإف الناصب أىوف على اهلل من : عن أيب عبد اهلل '':كالسِب شر من الكلب - 
كأما النواصب كا٣بوارج لعنهم اهلل تعأب فهما ٪بساف من غّب توقف ذلك على '': كقاؿ ا٣بميِب ُب ٙبرير الوسيلة 0الكلب 

 0'' جحودٮبا الراجع إٔب إنكار الرسالة



 
116 

 

                                                                                                                                            

إذا كرد عليكم حديثاف فخذكا '':قاؿ أبو عبد اهلل : عن ا٢بسن بن الرم قاؿ : ٨بالفة أىل السنة كاجبة عند الشيعة - 4
كال ٱبفى كضوح داللة ىذه اْلخبار على أف ٨بالفة العامة مرجحة ُب '': كعلق ا٣بميِب على ما سبق بقولو 0'' ٗبا ٱبالف القـو

 0'' ا٣بربين ا٤بتعارضْب
ما تقوؿ ُب - عليو السالـ - قلت ْليب عبد اهلل : عن داكد بن فرقد قاؿ : استحالؿ دماء أىل السنة كمبدأ الغيلة - 5

حالؿ الدـ ، كلكِب أتقي عليك فإف قدرت أف تقلب عليو حائطا ، أك تغرقو ُب ماء لكيال يشهد بو : قتل الناصب ؟ فقاؿ 
. اىػ "عليك فافعل 

كقد كشف الشيخ ٩بدكح ا٢بريب عن زيف الشيعة كبٌْب حقائقهم فاجاد كافاد ، كقد اقتطفت بعض الفقرات الٍب يتضح 
. فيها بوضوح عداء الشيعة السافر لالسالـ كا٤بسلمْب 

٧باكلة نبش كسرقة كحرؽ جسد ا٣بليفتْب الراشدين أبو بكر : "قاؿ الشيخ ٩بدكح ا٢بريب متحدثا عن ٨بططات الشيعة 
كذلك أنو جاء قـو من شيعة حلب، كما ذكر ذلك : الصديق كعمر الفاركؽ رضي اهلل عنهم على أيدم شيعة الشاـ لعنهم اهلل

صاحب كتاب الدر الثمْب، كأغركا أمّب ا٤بدينة آنذاؾ باْلمواؿ ا١بزيلة لكي ٲبكنهم من نقل جثماف أبو بكر الصديق كعمر 
الفاركؽ رضي اهلل عنهم، ليحرقوىم فأجأّم اْلمّب لذلك، ْلف الشيعة ُب ذلك الوقت كاف ٥بم نفوذ ُب ا٢بجاز، فذىب اْلمّب 

يا صواب، يدؽ عليك : ككاف رجالن صا٢بان كمنفقان، كقاؿ لو (مشس الدين صواب)إٔب شيخ خداـ ا٤بسجد النبوم الشريف كا٠بو 
الليلة أقواـ، بابى ا٤بسجد، فافتح ٥بم كمكنهم ٩با أرادكا، ككاف مشس الدين صواب قد علم ٗبا أرادكا، فأصابو ىمه كغمه كاشتد 

. بيكاؤيه ككاد ٱبتلى عقليو
كبعد أف خرج الناس من ا٤بسجد بعد صالة العشاء، كأيغلقت أبواب ا٤بسجد، كإذا بالباب يدؽ، كىو باب السالـ الذم 
كاف يسمى، بباب مركاف، ففتح ٥بم الباب كإذا ّٔم أربعوف رجالن، كمعهم ا٤بساحي كا٤بعاكؿ، كآالت ا٥بدـ كا٢بفر، كا٘بهوا إٔب 

ا٢بجرة النبوية الشريفة، كقبيل أف يصلوا إٔب ا٤بنرب، انفتحت ٥بم اْلرض، كابتلعتهم ٗبا معهم، كذلك أماـ عْب شيخ خداـ ا٤بسجد 
. النبوم الشريف، مشس الدين صواب، فكاد يطّب من الفرح، كزاؿ عنو ا٥بم كالغم

فلما استبطأىم اْلمّب، جاء يسأؿ عنهم شيخ ا٣بداـ، فقاؿ تعاؿ أريكهم، فأخذ بيده كأدخلو ا٤بسجد، كإذا ّٔم ُب 
حفرة من اْلرض، تنزؿ ّٔم كتنخسف، شيئان فشيئان، كىم يصيحوف كيستغيثوف، فارتاع اْلمّب كعاد كىدد مشس الدين، بأنو إذا 

(. 69ص )اىػ موسوعة فرؽ الشيعة " أعلم إم أحد ٗبا كقع، سوؼ يقتلو كيصلبو، فأصبحوا كقد توارت فوقهم اْلرض
: ٦بزرة بغداد كقتل ا٣بليفة العباسي ا٤بستعصم على يد كزيره الشيعي ابن العلقمي لعنو اهلل: "كقاؿ 

إف جئتى إٔب : ، ملك التتار ىوالكو سران، كقاؿ لو (لعنو اهلل  )ى  كاتب الوزير الشيعي ابن العلقمي 656ففي عاـ 
إف عساكر بغداد كثّبة فإف كنت صادقان فيما قلتو، كداخالن ُب طاعتنا، فٌرؽ عساكر : بغداد، سلمتها لك، فرد عليو ىوالكو قائالن 

. بغداد، ك٫بن ٫بضر
كعندىا أشار الوزير الشيعي، على ا٣بليفة العباسي ا٤بستعصم، بتسريح أكرب عدد من ا١بند كالعساكر ا٤برابطوف ُب 

عاصمة ا٣بالفة بغداد، ٕبجة ٚبفيف اْلعباء ا٤بالية الثقيلة ُب ميزانية الدكلة العباسية، عندىا كافق ا٣بليفة على ذلك، فخرج ىذا 
الوزير الشيعي على الفور، ك٧با اسم ٟبسة عشر ألف من عسكر بغداد، ٍب نفاىم من بغداد كمنعهم من اإلقامة ّٔا، ٍب بعد 

شهر فعل مثل ًفعلتو اْلكٔب، ك٧با اسم عشرين ألفان من ديواف ا١بند، كاستمر ىذا الوزير ا٣ببيث الشيعي ٯبتهد ُب صرؼ جيوش 
أىل السنة، كإسقاط أ٠بائهم من ديواف ا١بند، حٌب أصبح عدد ا٤بسجلْب ُب ديواف ا١بند، عشرة آالؼ بعد أف كانوا ُب آخر 

. أياـ ا٣بليفة ا٤بستنصر أكثر من مائة ألف مقاتل من أىل السنة
كعندىا توجو القائد التَبم، ىوالكو إٔب بغداد من جهة الرب الشرقي كأحاط ببغداد فأشار الوزير الشيعي، على ا٣بليفة 

إف : أخرج أنا إليهم من أجل الصلح، فخرج كتوثق لنفسو كلشيعتو، كرجع إٔب ا٣بليفة قائالن : العباسي ٗبصا٢بتهم، كقاؿ لو
. السلطاف يا موالنا أمّب ا٤بؤمنْب، يريد أف يزكج بنتو بابنك اْلمّب أيب بكر، كيبقيك ُب منصب ا٣بالفة
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غرر بو كمعو سبعمائة راكب من القضاة كالفقهاء كاْلمراء كرجاؿ الدكلة كأعياف 
ي
فخرج إليو ا٣بليفة العباسي ا٤بستعصم، ا٤ب

العاصمة، من أىل السنة، فلما اقَببوا من مكاف إقامة السفاح ىوالكو، قيبض عليهم ٝبيعان إال سبعة عشر نفسان، فدخل ا٣بليفة 
العباسي ّٔؤالء إٔب ىوالكو، كأينزؿ الباقوف من مراكبهم كهنبت ٍب قتلوا عن آخرىم، ٍب أيحضر أبناء ا٣بليفة فضربت أعناقهم أماـ 

. ا١بميع
أما ا٣بليفة العباسي، فقيل أنو طلبو ليالن، ٍب أمر بو لييقتل فقاؿ خواص ىوالكو كمستشاريو، إفَّ ىذا إف سيكب دمو 

أظلمت الدنيا، فإنو ابن عم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، عندىا خاؼ ىوالكو أف يقتلو، فقاـ ا٣ببيث الشيعي نصّب الدين 
. ييقتل كال ييسكب دمو: الطوسي كقاؿ
كيف؟ : قالوا
. كرفسوه حٌب ٲبوت، فال ييسكب دمو ففعلوا، ضعوه ُب بساط : قاؿ

. كقيل بل خينقوه، كقيل بل أيغرؽ رٞبو اهلل تعأب
ٍب اجتاح التتار عاصمة ا٣بالفة اإلسالمية، بغداد ٗبساعدة الرافضياف ا٣ببيثاف ابن العلقمي كنصّب الدين الطوسي، 

. كدخلوا دار ا٣بالفة كهنبوا كثّبان من الذىب كا٢بيلي كا٤بصاغ كا١بواىر كاْلشياء الثمينة
ٍب مالوا على أىل السنة ُب بغداد، فقتلوا ٝبيع من قًدركا عليو، من الرجاؿ كالنساء كالولداف كا٤بشايخ كالكهوؿ كالشباف، 
حٌب دخل كثّب من ا٤بسلمْب ُب اآلبار كأماكن ا٢بشوش كالوسخ، فكاف الناس ٯبتمعوف ُب الدار، كيغلقوف عليهم اْلبواب، فيأٌب 
التتار برئاسة الشيعي ا٣ببيث ابن العلقمي، فيفتحونو إما بالكسر كإما بالنار ٍب يدخلوف عليهم كيقتلوهنم، حٌب جرت ا٤بيازيب 

من كثرة الدماء، كبلغ عدد الذين قيتلوا ُب بغداد، مليوف كٜبا٭بائة ألف مسلم موحد من أىل السنة، على يد الشيعي ا٣ببيث نصّب 
كيشعر الناس با٣بسارة أيضان بفقداف ):  ما نصو128الدين الطوسي، الذم قاؿ عنو ا٣بميِب ُب كتابو ا٢بكومة اإلسالمية صفحة 
. انتهى كالمو (ا٣بواجة نصّب الدين الطوسي كأمثالو، ٩بن قدموا خدمات جليلة لإلسالـ

: ٦بزرة ا٤بخيمات الفلسطينية على يد حزب أمل الشيعي
كحزب أمل ىي حركة شيعية لبنانية مسلحة، ذات عقيدة إمامية اثنا عشرية، أسسها موسى الصدر ُب لبناف عاـ 

. ... (أفواج ا٤بقاكمة اللبنانية)ـ، للدفاع عن مصاّب الشيعة، كأيطيلق عليها بعد ذلك اسم 1975
: أما عن آّزرة الٍب ارتكبتها ىذه ا٤بنظمة الشيعية االثنا عشرية

ـ، الساعة التاسعة مساءان كانت دكرية مسلحة شيعية تابعة ٢بزب أمل، ٘بوب ٨بيم صربا 19/5/1985ففي يـو اْلحد 
الفلسطيِب، حيث توقفت الدكرية قيرب فٌب ٰبمل مسدسان حربيان، كىي ظاىرة مألوفة ُب لبناف ُب ذلك الوقت، فحاكلت الدكرية 
اعتقاؿ الفٌب، لكنهم فشلوا كأفلت الفٌب من أيديهم، كانطلق يعدك ىاربان، ككانت ىذه ا٢بادثة بداية حرب دامية ٓب تنتو إال بعد 

. شهر كامل
كُب اليـو التإب اقتحمت ميليشيات أمل الشيعية، ٨بيمي صربا كشاتيال الفلسطيِب، كقامت باعتقاؿ ٝبيع العاملْب ُب 
مستشفى غزة، كساقوىم مرفوعي اْليدم إٔب مكتب أمل ُب أرض جلوؿ، كما منعت القوات الشيعية ا٥بالؿ اْلٞبر كسيارات 

اْلجهزة الطبية من دخوؿ ا٤بخيمات الفلسطينية، كما قطعت القوات الشيعية ٢بزب أمل امدادات ا٤بياه كالكهرباء عن 
. ا٤بستشفيات الفلسطينية

، تعرض ٨بيم برج  كأفاد بعض شهود العياف أف ا٢برائق شبت ُب مستشفى غزة، كُب الساعة السابعة من نفس اليـو
الرباجنة الفلسطيِب لقصف عنيف بقذائف ا٥باكف، من عدة جهات عندما أصدر الشيعي ا٣ببيث نبيو برم، أكامره لقادة اللواء 

. السادس ُب ا١بيش اللبنا٘ب ٗبشاركة قوات حزب أمل ُب ذبح ا٤بسلمْب السنة ُب لبناف
كمن ا١بدير بالذكر أف ٝبيع أفراد اللواء اللبنا٘ب السادس، كلهم من طائفة الشيعة، ا٢باقدة على أىل السنة حيث خاض 

. ىذا اللواء معارؾ ُب منتهى الشراسة، ضد ا٤بسلمْب العزؿ من أىل السنة ُب بّبكت الغربية



 
118 

 

                                                                                                                                            

ـ، كُب ٛباـ الساعة السابعة صباحان، كجو اللواء السادس الشيعي اللبنا٘ب، نداءات 21/5/1985كُب يـو الثالثاء 
بواسطة مكربات الصوت، إٔب سكاف ا٤بخيمات الفلسطينية السنة، تطالبهم بإخالء ىذه ا٤بخيمات كعندىا سارعت العائالت 

على الفور بالفرار من مناز٥با كاللجوء إٔب ا٤بدارس كا٤بساجد كاْلحياء اآلمنة، كبعد نصف ساعة ٛبامان، أم ُب ٛباـ الساعة السابعة 
إف طفالن من ا٤بصابْب ٲبوت كل ٟبس : كالنصف بدأ القصف الشيعي ا٤بركز من قبل حزب أمل، حٌب إف بعض التقارير قالت

 جريح من أىل السنة سكاف ا٤بخيمات 500 قتيل ك100دقائق، كبلغ عدد القتلى ُب ىذين اليومْب اإلثنْب كالثالثاء إٔب 
الفلسطينية، حيث حصد حزب أمل الشيعي الرجاؿ كالنساء كاْلطفاؿ، كٓب يتوقفوا عند ىذا ا٢بد، بل امتدت أيديهم القذرة 

. لتطوؿ ا٤بستشفيات كدار العجزة ْلىل السنة
كمن الفظائع الٍب ارتكبتها قوات أمل الشيعية اإلثنا عشرية ٕبق الفلسطنيْب اآلمنْب ُب ا٤بخيمات، ما ذكرتو صحيفة 

اإليطالية، من أف فلسطينيان من ا٤بعاقْب ٓب يكن يستطيع السّب منذ سنوات، رفع يديو مستغيثان ُب ٨بيم شاتيال أماـ  (ريبو بليكا)
. عناصر أمل الشيعية، طالبان الرٞبة فكاف الردي عليو، بعدة طلقات غادرة استقرت ُب جسده الربمء

ُب بّبكت أف عددان من الفلسطنيْب قتلوا ُب مستشفيات بّبكت، كأف  (صندام تلغراؼ)كما ذكر مراسل صحيفة 
. ٦بموعة من ا١بثث الفلسطينية قد ذبح أصحأّا من أعناقهم كما تذبح الشياه

ـ، كالذم 26/5/1985ككشف ناطق فلسطيِب النقاب، عن قياـ قوات أمل الشيعية، بنسف أحد ا٤بالجىء ُب يـو 
كاف يتواجد فيو ا٤بئات من الشيوخ كاْلطفاؿ كالنساء ُب عملية دنيئة بربرية، كذكرت شاىدة عياف، أهنا رأت أحد أفراد ميليشيا 

. قوات أمل الشيعية، يذبح ٕبربة بندقيتو ٩برضة فلسطينية ُب مستشفى غزة، ْلهنا احتجت على قتل جريح أمامها
فتاة فلسطينية من أىإب ٨بيم صربا  (25)كما ذكرت بعض ككاالت اْلنباء، بأف قوات أمل الشيعية قامت باغتصاب 

. كعلى مرأل من أىإب ا٤بخيم، فال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم
:  ُب مكة ا٤بكرمة على يد شيعة الكويت ، ى1409تفجّبات عاـ 

، (السائركف على خط اإلماـ ا٣بميِب) قامت ٦بموعة من شيعة الكويت، كا٤بنتسبوف إٔب خلية، ، ى1409ففي عاـ 
، كىم كل من، منصور حسن احملميد، كعلي عبد اهلل كاظم، كعبد العزيز حسْب مشس، كعبد الوىاب (حزب اهلل)كا٤بتفرعة من 

حسْب باركف، كىا٘ب حبيب السٌرم، كحسن عبد ا١بليل ا٢بسيِب، كعادؿ ٧بمد خليفة، كصاّب عبد الرسوؿ ياسْب، الذين قاموا 
 ٔبوار بيت اهلل ا٤بعظم، بعد أف ًب تسليم ا٤بواد ، ى1409بتفجّبات ٗبكة ا٤بكرمة شرفها اهلل تعأب كحرسها، ُب موسم ا٢بج لعاـ 

. ا٤بتفجرة ٥بؤالء ا١بناة، من قبل مسؤكؿ السفارة اإليرانية ُب دكلة الكويت، كأ٠بو ٧بمد رضا غلـو
كنتج عن ىذه التفجّبات، قتل كجرح العديد من حجاج بيت اهلل، حيث بلغت اإلصابات ُب ضيوؼ بيت اهلل تعأب 
إٔب حركؽ شديدة كخطّبة، إضافة إٔب ٘بمعات دموية ُب الصدر، كإنفجار ُب طبالت اْلذف، كجركح متهتكة، كنزيف داخلي، 

. إضافة إٔب ٛبزؽ أكتار العضالت، كشلل ُب اْلقداـ
 : ى1414ىدـ مسجد فيض السِب، ُب مدينة مشهد اإليرانية، على أيدم الشيعة االثنا عشرية عاـ 

 ا٤بوافق لذكرل كصوؿ ا٣بميِب إٔب إيراف، كحيث ٙبتفل الدكلة اإليرانية، بتلك ، ى1414 شعباف عاـ 19ففي ليلة االثنْب 
ا٤بناسبة أشد االحتفاالت، حاصرت ا٤بخابرات اإليرانية، مسجد فيض ْلىل السنة ُب مدينة مشهد حصاران عنيفان، ٍب استقدمت 

جرافة كبّبة كبعد منع الناس من الَبدد حوؿ ا٤بسجد، بدأت ا١برافات الشيعية ُب العمل من خارج ا٤بسجد طواؿ الليل ُب  (15)
ىدـ ا١بدراف كاْلبواب با٘باه الداخل، دكف أف يفرغ ا٤بسجد من ا٤بصاحف كالسجادات كا٤بكتبة ا٤بوجودة فيو، كاقتيد إٔب السجن 

اىػ موسوعة فرؽ الشيعة " كل من كاف ُب ا٤بسجد، غّب من قتل ٙبت ا١برافات من أىل السنة كال حوؿ كال قوة إال باهلل العظيم 
( . 75ص )- 

احملاكلة :  أال كىي ٦بازر كاغتياالت كثورات الشيعة اإل٠باعيلية ، كمنها ، كىذه فقرة تؤثر ُب نفوس ا٤بؤمنْب : "كقاؿ 
ففي خالفة ا٢باكم بأمر اهلل ، اْلكٔب لنبش كسرقة جسد الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم على أيدم الشيعة اإل٠باعيلية لعنهم اهلل 
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: اِٖ عكا٥د ايػٝع١  

: اعتكاد إ ايكسإ ستسف 

إف اْلخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة ا٥بدل من آؿ ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم : " قاؿ ا٤بفيد 
 ".باختالؼ القرآف كما أحدثو الظا٤بوف فيو من ا٢بذؼ كالنقصاف 

. فصل ا٣بطاب ُب ٙبريف كتاب رٌب اْلرباب : كالف حيسْب النُّورم كتابا ٠باه 
:  هلِ قسإ خاف بِٗ 

كما مصحف فاطمة : قلت: كإف عندنا ٤بصحف فاطمة عليها السالـ، قاؿ أبو بصّب): قاؿ الكليِب  
 . (مصحف فيو مثل قرآنكم ىذا ثالث مرات، ما فيو من قرآنكم حرؼ كاحد: عليها السالـ؟ قاؿ

: تهفري ايؿشاب١ 

                                                                                                                                            

بأف ينبش قرب الرسوؿ ، كالذم عرؼ باضطراب عقلو كزندقتو حيث أمر قائد ا٢بملة الٍب كجهها إٔب ا٤بدينة ا٤بنورة ، الفاطمي 
لتصبح بذلك ٧بطة أنظار ا٤بسلمْب كلَبتفع مكانة الفاطميْب ، صلى اهلل عليو كسلم كٰبمل جثمانو الطاىر الشريف إٔب دكلتو 

فأرتاع الناس كأستفضعوا اْلمر ، عندىا دخل القائد الفاطمي مدينة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، الشيعة بْب ا٤بسلمْب 
كلكن القائد الفاطمي اإل٠باعيلي ا٣ببيث أصٌر على تنفيذ أمر ، كنصحوه بعدـ التعرض ٤بثول رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

كأدخل بعض رجالو ليالن إٔب ا٢بـر النبوم كجاءكا إٔب ا٢بجرة الشريفة لينبشوا القرب كعندىا ىٌبت ريح عاصفة شديدة ، خليفتو
أظلم ٥با ا١بٌو ككادت تقتلع البناء من أصلو فخافوا كتوقفوا عن فعلتهم النكراء الشنيعة كخرجوا من ا٤بسجد النبوم الشريف 

. مذعورين خائفْب عليهم لعنة اهلل
كذلك أف . احملاكلة الثانية لنبش كسرقة جسد الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم على أيدم الشيعة اإل٠باعيلية لعنهم اهلل

 للهجرة حاكؿ ىذا ا٣ببيث الفاطمي أف ينقل جثماف الرسوؿ صلى 544 إٔب 524ا٣بليفة الفاطمي ا٢باقد كالذم حكم ما بْب 
 رجالن من اْلشداء كتوجهوا إٔب ا٤بدينة كأقاموا ّٔا مدة كحفركا سردابان من مكاف 40فبعث ، اهلل عليو كسلم إٔب مدينة القاىرة 

كذلك حيث أهنار ، لكن اهلل عٌز كجٌل عصم جسد ا٣بليل ا٢ببيب صلى اهلل عليو كسلم من أيدم ىؤالء الكفرة الزنادقة ، بعيد 
. عليهم السرداب فهلكوا عن بكرة أبيهم إٔب جهنم كبئس ا٤بصّب

حيث أحضر ذلك اإلماـ كذلك الزاىد العابد الناسك أبو بكر . سلخ كقتل اإلماـ أبو بكر النابلسي رٞبة اهلل عليو
بلغِب عنك أنك قلت لو أنك معي عشرة أسهم لرميت الرـك بتسعة : فقاؿ لو ا٤بعز. النابلسي بْب يدم ا٤بعز لدين اهلل الفاطمي 

ينبغي أف نرميكم : قاؿ قلت. كيف قلت؟: فقاؿ ذلك الفاطمي!. ما قلت ىذا: فقاؿ ذلك اإلماـ. كرميت الفاطميْب بسهم
ْلنكم غّبًب دين اْلمة كقتلتم الصا٢بْب كأطفأًب نور اْللوىية ": أم ذلك اإلماـ " قاؿ . قاؿ ك٤باذا؟. بتسعة ٍب نرميهم ُب العاشر

فأمر ذلك الرافضي اإل٠باعيلي ا٣ببيث أف يضرب ىذا اإلماـ ُب اليـو اْلكؿ كالثا٘ب بالسياط ضربان شديدان . كادعيتم ما ليس لكم
قاؿ ذلك اليهودم . فجيء بيهودم فجعل يسلخو كذلك اإلماـ يقرأ القرآف يقرأ كتاب اهلل!. ٍب أمر بسلخو ُب اليـو الثالث

ًبيًل الٌلًو أىٍموىاتان بىٍل }: قاؿ تعأب . فلما بلغت قلبو طعنتو بالسكْب فمات، رؽ قليب عليو: ا١بالد َّ الًَّذينى قيًتليواٍ ُب سى كىالى ٙبىٍسىنبى
ٍم يػيٍرزىقيوفى  ٍلًفًهٍم أىالَّ خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم  {169}أىٍحيىاء ًعندى رىًّّْٔ فىرًًحْبى ٗبىا آتىاىيمي الٌلوي ًمن فىٍضًلًو كىيىٍستىٍبًشريكفى بًالًَّذينى ٓبٍى يػىٍلحىقيواٍ ًًّٔم مٍّْن خى

أنظر ، كأنا أقوؿ أحبايب ُب اهلل" البداية كالنهاية " كقد ذكر ىذه القصة اإلماـ أبن كثّب ُب . (1{{ )170}كىالى ىيٍم ٰبىٍزىنيوفى 
( . 284-282ص )- اىػ موسوعة فرؽ الشيعة !." كيف رؽ ذلك اليهودم كٓب يرؽ لو ذلك الشيعي اإل٠باعيلي الباطِب

 . 1/238 الكاُب 



 
120 

 

كاف الناس أىل ردة بعد النيب صلى اهلل عليو كسلم إال ثالثة، )): ركم الكليِب عن جعفر عليو السالـ 
 .( (ا٤بقداد بن اْلسود، كأبو ذر الغفارم، كسلماف الفارسي: من الثالثة؟ فقاؿ: فقلت

: اعتكاد إ ايٓيب ؾًٞ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ضٝدخٌ ايٓاز 

إف النيب صلى اهلل عليو كآلو ال بد أف يدخل فرجو ): قاؿ السيد علي غركم أحد أكرب العلماء ُب ا٢بوزة
 .قاؿ كيقصد با٤بشركات عائشة كحفصة  (النار، ْلنو كطئ بعض ا٤بشركات

: االضا٠٤ ايٞ زضٍٛ ؾًٞ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚايٞ ؾشابت٘ 

 . (ككاف يضع كجهو الكرٙب بْب ثديي فاطمة عليها السالـ): كقاؿ آّلسي 
إف عمر بن ا٣بطاب كاف ): كاُتموا سيدنا عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل باللواط قاؿ نعمة اهلل ا١بزائرم 

.  (مصابان بداء ُب دبره ال يهدأ إال ٗباء الرجاؿ
. (كاف عثماف ٩بن يلعب بو ككاف ٨بنثان : عن علي بن يونس البياضي): كجاء ُب الصراط ا٤بستقيم 

ايكٍٛ ظٛاش باملتع١  

إف ا٤بتعة ديِب كدين آبائي فمن عمل ّٔا عمل ): قاؿ- عليو السالـ - ركل الصدكؽ عن الصادؽ 
 . (بديننا، كمن أنكرىا أنكر ديننا، كاعتقد بغّب ديننا

: ايعالق١ بني ايؿٛف١ٝ ٚايػٝع١ 

الٍب قطع الباحثوف احملدثوف  (صوُب)أما بعد فإف نتيجة ىذا كلو أف كلمة : "قاؿ الدكتور كامل الشييب 
بصدكرىا عن الصوؼ قد صارت كذلك ْلف الصوؼ قد عم زىاد الكوفة نفسها حيث ظهرت ىذه الكلمة 

كقد رأينا أف لبس الصوؼ قد نبع من بيئة الكوفة الٍب عرؼ ٛبسكها . كقد اشتق التصوؼ من الصوؼ. أكالن 
يقطع - إذا صح-كذلك . بالتشيع كمعارضتها كحرّٔا بالسيف أك بالقوؿ أك بالقلب ٤بن نكل باْلئمة العلويْب

 ." بأف التصوؼ ُب أصولو اْلكٔب كاف متصالن بالتشيع
البد لكل سلسل من سالسل التصوؼ من االزؿ إب االبد ): يقوؿ الكاتب الشيعي معصـو علي شاه 

. اىػ (كمن ادـ إب انقراض الدنيا اف تكوف متصلة بسيد العا٤بْب كامّب ا٤بؤمنْب 

                                                 

.  فركع الكاُب 
 . 43/78 ٕبار اْلنوار 

 . 1/63 اْلنوار النعمانية 
 . 2/30 الصراط ا٤بستقيم 

 ( .3/366) من ال ٰبضره الفقيو 

 272 الصلة بْب التصوؼ كالتشيع ص
 . 1/251 طرائق ا٢بق 



 
121 

 

اهنم ٤با استندكا لباس خرقة التصوؼ ليجعلوه اصال لطريقتهم كٚبيلهم رفعوه إب ): كقاؿ ابن خلدكف 
. (علي رضي اهلل عنو

كْلمّب ا٤بؤمنْب علي رضي اهلل عنو خصوصية من بْب ٝبيع أصحاب رسوؿ اهلل صلى ): كيقوؿ الطوسي 
، كعبارة كبياف للتوحيد كا٤بعرفة كاإلٲباف كالعلم ، كألفاظ مفردة ، كإشارات لطيفة ، اهلل عليو كسلم ٗبعا٘ب جليلة 

.  (كخصاؿ شريفة تعلق كٚبلق بو أىل ا٢بقائق من الصوفية ، كغّب ذلك 
عندم من : كخلع عليو ذلك صار يقوؿ ، ٤با لقن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو ): كقاؿ الشعرا٘ب 

. اىػ (العلم الذم أسرٌه إٌٔب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ما ليس عند جربيل كال ميكائيل 
: ايعالق١ بني ايػٝع١ ٚايٝٗٛد

كقد ذكر أىل العلم أف مبدأ الرفض أم التشيع كاف من الزنديق عبداهلل : " قاؿ شيخ االسالـ ابن تيمية 
 .اىػ ((فإنو أظهر االسالـ كأبطن اليهودية.. بن سبأ 

كىذه الفرقة تسمى السبئية أصحاب عبداهلل بن سبأ كىو عبداهلل بن كىب الراسيب : " كقاؿ القمي 
ا٥بمدا٘ب كساعده على ذلك عبداهلل بن حرصي كابن أسود  كٮبا من أجلة أصحابو ككانا أكؿ من أظهرا الطعن 

. اىػ " على أيب بكر كعمر كعثماف كالصحابة كتربأ منهم  
كقيل إنو كاف يهوديان فأسلم ككاف ُب اليهودية يقوؿ ُب يوشع بن نوف كُب : " كقاؿ نعمة اهلل ا١بزائرم
. اىػ " موسى مثل ما قاؿ ُب علي 

كاالمثلة علي تشابو عقائد اليهود ك الشيعة كمن ٍب الصوفية اكثر من اف ٙبصر كمن ابْب ا٤براجع اليهودية 
. كتاب التلمود ، كلوال خشية االطالة لذكرت منو ما ال يدع ٦باالن للشك باف اصل الصوفية من اليهود 

: ادعا٤ عًِ ايػٝب 

: ايؿٛف١ٝ 

 ( .74)كقد افردتي ٥بذه ا٤بسألة فصالن كامال راجع الكتاب صفحة 
: ايػٝع١ 

 .اىػ"أم إماـ ال يعلم ما يصيبو كإٔب ما يصّب، فليس ذلك ٕبجة هلل على خلقو" قاؿ أبو عبد اهلل 
                                                 

  .1109-3/1108 مقدمة ابن خلدكف  
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لو كنت بْب موسى كا٣بضر ْلخربُتما أ٘ب أعلم منهما كْلنبأُتما ٗبا ليس ُب أيديهما، " قاؿ أبو عبد اهلل 
ْلف موسى كا٣بضر أعطيا علم ما كاف كٓب ييعطيا علم ما يكوف كما ىو كائن حٌب تقـو الساعة، كقد كرثناه من 

. اىػ " رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كراثة
إ٘ب ْلعلم ما ُب السماكات كما ُب اْلرض كأعلم ما ُب ا١بنة كالنار كأعلم ما كاف كما " قاؿ أبو عبد اهلل 

. اىػ"يكوف
إف اإلماـ ال ٱبفى عليو كالـ أحد من الناس كال طّب كال ّٔيمة كال شيء فيو الركح، "  قاؿ أبو ا٢بسن 

. اىػ "فمن ٓب يكن ىذه ا٣بصاؿ فيو فليس ىو بإماـ
. اىػ "ال ٲبوت اإلماـ حٌب يعلم من يكوف من بعده فيوصي إليو" قاؿ أبو عبد اهلل 

: أعندؾ علم الغيب؟ فقاؿ لو: فقيل لو. كاهلل لقد أعطينا علم اْلكلْب كاآلخرين» عن أيب عبد اهلل قاؿ 
. اىػ «إ٘ب ْلعلم ما ُب أصالب الرجاؿ كأرحاـ النساء! كٰبك

اىػ » يعرفوف ضمائر بعض العباد، كيعرفوف ما يكوف قبل كونو إف اْلئمة من آؿ ٧بمد «كقاؿ ا٤بفيد 
 .

. اىػ » إنا لنعرؼ الرجل إذا رأيناه ٕبقيقة اإلٲباف كحقيقة النفاؽ«عن أيب جعفر قاؿ 
كا  : كبوب الصفار بابا بعنواف ربى باب أف اْلئمة يعرفوف اإلضمار كحديث النفس قبل أف ٱبي

كاهلل لقد أيعطينا علمي اْلكلْب كاآلخرين، ): عن الصادؽ عليو السالـ كذبان كزكران أنو قاؿ: "قاؿ آّلسي 
كٰبك إ٘ب ْلعلم ما ُب أصالب : جيعلت فداؾ أعندكم علم الغيب؟ فقاؿ لو: فقاؿ لو رجل من أصحابو

.  اىػ (الرجاؿ كأرحاـ النساء
إ٘ب ْلعلم ما ُب السماكات كما ُب : " عن عبداهلل بن بشر عن أيب عبد اهلل أنو قاؿ : "كقاؿ الكليِب 

. اىػ " اْلرض كأعلم ما ُب ا١بنة كأعلم  ما ُب النار كأعلم ما كاف كما يكوف 
: ايتفكٌٝ عًٞ االْبٝا٤ 
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:  ايؿٛف١ٝ 

كليس ىذا العلم اال ٣باًب الرسل كخاًب االكلياء كمايراه احد من االنبياء كالرسل اال  ): كقاؿ ابن عريب 
من مشكاة الرسوؿ ا٣باًب كاليراه احد من االكلياء اال من مشكاة الوٕب ا٣باًب حٌب اف الرسل اليركنو مٌب راكه اال 

 .اىػ(من مشكاة خاًب االكلياء
من حيث ىو عارؼ اًب كاكمل من حيث ىو رسوؿ اك ذك تشريع -ام الرسوؿ -ك٥بذا مقامو ): كقاؿ 

 .اىػ  (كشرع

اىػ  (مقاـ النبوة ُب برزخ فويق الرسوؿ كدكف الوٌٕب  ): كنقل الشعرا٘ب عن ٧بمد أبو ا٤بواىب الشاذٕب قولو 
 .

عليكم بتصديق القـو ُب كل ما يدعوف فقد أفلح :  "إبراىيم ا٤بسوقي قولو كنقل الشعرا٘ب عن 
ما ال يطلع عليو ملك مقرب، وال ا٤بصدقوف، كخاب ا٤بستهزئوف فإف اهلل تعأب يقذؼ ُب سر خواص عباده 

نبي مرسل، وال بدل وال صديق، وال ولي مما أشا قلت ىذا من عندي إنما ىو كالم أىل العلم باهلل 
. اىػ" فما للعاقل إال التسليم، كإال فاتوه كفاُتم، كحـر فوائدىم، كخسر الدارينتعالى

. اىػ((خضنا ٕبران كقف اْلنبياء بساحلو)):  قاؿ البسطامي
: ايػٝع١ 

فإف لإلماـ مقامان ٧بمودان كدرجة سامية كخالفة تكوينية ٚبضع لواليتها كسيطرُتا ٝبيع : " قاؿ ا٣بميِب 
وإن من ضروريات مذىبنا أن ألئمتنا مقاماً ال يبلغو ملك مقرب وال نبي ذرات ىذا الكوف ٍب يقوؿ 

. اىػ "مرسل
إف اهلل اٚبذ إبراىيم نبيا قبل أف يتخذه رسوال، كإف اهلل اٚبذه رسوال قبل أف يتخذه " قاؿ أبو عبد اهلل 

فًمن . إ٘ب جاعلك للناس إماما" خليال، كإف اهلل اٚبذه خليال قبل أف ٯبعلو إماما فلما ٝبع لو اْلشياء قاؿ 
اىػ " ال يكوف السفيو إماـ التقي: قاؿ" كمن ذريٍب، قاؿ ال يناؿ عهدم الظا٤بْب: ًعظىًمها ُب عْب إبراىيم قاؿ

. 
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أف عندنا كاهلل سرا من أسرار اهلل كعلما من علم اهلل، كاهلل ما ٰبتملو ملك مقرب كال « قاؿ أبو عبد اهلل 
. اىػ"نيب مرسل

 :ايعؿ١ُ 

: ايؿٛف١ٝ 

 .اىػ (اهنم ال يعرفوف ابليس كالشيطاف ): قاؿ ا٤بنوُب ُب حديثو عن االكلياء 
: ايػٝع١ 

اف من شرط ) : 3/183قاؿ ابن عريب الصوُب الشهّب ُب الفتوحات ا٤بكية ): قاؿ ابن ا٤بطهر ا٢بلي 
 .اىػ  (االماـ الباطن اف يكوف معصوما
: االضتطاط االخالقٞ 

: ايؿٛف١ٝ 

 ( .209)كقد افردتي ٥بذه ا٤بسألة فصالن كامال راجع الكتاب صفحة 
: ايػٝع١ 

يولد مطهرا ٨بتونا كإذا كقع على اْلرض كقع على راحتو رافعا : لإلماـ عشر عالمات" قاؿ أبو جعفر 
صوتو بالشهادتْب كال ٯبنب، كتناـ عينو كال يناـ قلبو، كال يتثاءب كال يتمطى كيرل من خلفو كما يرل من 

.  اىػ (ونجوه كريح المسكأمامو، 
أف من عالمات ظهور ا٤بهدم أنو سيظهر عاريا )ركل الطوسي كالنعما٘ب عن اإلماـ الرضى عليو السالـ 

. اىػ  (أماـ قرص الشمس
ليس ُب بوؿ اْلئمة كغائطهم استخباث كال نًب ): كقاؿ اية اهلل اآلخوند مال زين العابدين الكلبايكا٘ب 

كال قذارة بل ٮبا كا٤بسك اْلذفر، بل من شرب بو٥بم كغائطهم كدمهم ٰبـر اهلل عليو النار كاستوجب دخوؿ 
. اىػ  (ا١بنة
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ليس ُب بوؿ اْلئمة كغائطهم استخباث كال نًب ): كقاؿ اية اهلل اآلخوند مال زين العابدين الكلبايكا٘ب 
كال قذارة بل ٮبا كا٤بسك اْلذفر، بل من شرب بو٥بم كغائطهم كدمهم ٰبـر اهلل عليو النار كاستوجب دخوؿ 

. اىػ  (ا١بنة
٤با كاف اإلماـ ا٣بميِب مقيمان ُب العراؽ كنا نَبدد إليو، كنطلب منو العلم حٌب ): كقاؿ حسْب ا٤بوسوم 

صارت عالقتنا معو كثيقة جدان، كقد اتفق مرة أف كيجهت إليو دعوة، فطلبِب للسفر معو، فسافرت معو، 
. فاستقبلونا كأكرمونا غاية الكـر

ك٤با انتهت مدة السفر رجعنا، كُب طريق عودتنا كمركرنا ُب بغداد أراد اإلماـ أف نرتاح من عناء السفر، 
فأمر بالتوجو إٔب منطقة العطيفية، حيث يسكن ىناؾ رجل إيرا٘ب اْلصل يقاؿ لو سيد صاحب، كانت بينو 

. كبْب اإلماـ معرفة قوية
فرح سيد صاحب ٗبجيئنا، ككاف كصولنا إليو عند الظهر، فصنع لنا غداء فاخران، كاتصل ببعض أقاربو 

فحضركا، كازدحم منزلو احتفاء بنا، كطلب سيد صاحب الينا ا٤ببيت عنده تلك الليلة، فوافق اإلماـ، ٍب ٤با كاف 
 ، العىشاء أتونا بالعىشاء، ككاف ا٢باضركف يػيقىبػّْليوفى يد اإلماـ، كيسألونو، كٯبيب عن أسألتهم، ك٤با حاف كقت النـو
ككاف ا٢باضركف قد انصرفوا إال أىل الدار، أبصر اإلماـ ا٣بميِب صبية بعمر أربع سنوات أك ٟبس كلكنها ٝبيلة 
جدان، فطلب اإلماـ من أبيها سيد صاحب إحضارىا للتمتع ّٔا، فوافق أبوىا بفرح بالغ، فبات اإلماـ ا٣بميِب 

. كالصبيةي ُب حضنو، ك٫بن نسمع بكاءىىا كصرٱبها
ا٤بهم أنو أمضى تلك الليلة، فلما أصبح الصباح، كجلسنا لتناكؿ اإلفطار، نظر إٕبَّ، فوجد عالمات 
اإلنكار كاضحة ُب كجهي، إذ كيف يتمتع ّٔذه الطفلة الصغّبة كُب الداًر شابات بالغات راشدات كاف 

. بإمكانو التمتع بإحداىن، فلم يفعل
فقاؿ ٕب  سيد حسْب ما تقوؿ ُب التمتع بالطفلة؟ 

سيد القوؿ قولك، كالصواب فعلك كأنت إماـ ٦بتهد، كال ٲبكن ٤بثلي أف يرل أك يقوؿ إال : فقلت لو
. ماتراه أنت أك تقولو، كمعلـو أ٘ب ال ٲبكنِب االعَباض كقتذاؾ

إف التمتع ّٔا جائز، كلكن با٤بداعبة، كالتقبيل كالتفخيذ، أما ا١بماع فإهنا ال تقول : سيد حسْب: فقاؿ
 . (عليو

كنا أحد اْلياـ ُب ا٢بوزة فوردت اْلخبار بأف ٠باحة السيد عبدا٢بسْب شرؼ ): قاؿ حسْب ا٤بوسوم 
ككاف السيد شرؼ . الدين ا٤بوسوم قد كصل بغداد، كسيصل إٔب ا٢بوزة ليلتقي ٠باحة اإلماـ آؿ كاشف الغطاء

الدين قد سطع ٪بمو عند عواـ الشيعة كخواصهم، خاصة بعد أف صدر بعض مؤلفاتو كا٤براجعات، كالنص 
. كاالجتهاد
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ك٤با كصل النجف زار ا٢بوزة فكاف االحتفاء بو عظيمان من قبل الكادر ا٢بوزم علماء كطالبان كُب جلسة 
لو ُب مكتب السيد آؿ كاشف الغطاء ضمت عددان من السادة كبعض طالب ا٢بوزة، ككنت أحد ا٢باضرين، 

كُب أثناء ىذه ا١بلسة دخل شاب ُب عنفواف شبابو فسلم فرد ا٢باضركف السالـ، فقاؿ للسيد آؿ كاشف 
: الغطاء

كجو سؤالك إٔب السيد شرؼ الدين : سيد عندم سؤاؿ، فقاؿ لو السيد
- فأحالو إٔب ضيفو السيد شرؼ الدين تقديران كإكرامان لو-

سيد أنا أدرس ُب لندف للحصوؿ على الدكتوراه، كأنا ما زلت أعزب غّب متزكج، كأريد امرأة : قاؿ السائل
. تزكج ٍب خذ زكجتك معك:فقاؿ لو السيد شرؼ الدين- ٓب يفصح عن قصده أكؿ اْلمر-تعينِب ىناؾ 

. صعب علي أف تسكن امرأة من بالدم معي ىناؾ: فقاؿ الرجل
تريد أف تتزكج امرأة بريطانية إذف؟ : فعرؼ السيد شرؼ الدين قصده فقاؿ لو

. ىذا ال ٯبوز، فالزكاج باليهودية أك النصرانية حراـ: نعم، فقاؿ لو شرؼ الدين: قاؿ الرجل
كيف أصنع إذف؟ : فقاؿ الرجل

إبث عن مسلمة مقيمة ىناؾ عربية أك ىندية أك أم جنسية أخرل بشرط : فقاؿ لو السيد شرؼ الدين
. أف تكوف مسلمة
ٕبثت كثّبان فلم أجد مسلمات مقيمات ىناؾ تصلح إحداىن زكجة ٕب، كحٌب أردت أف : فقاؿ الرجل

. أٛبتع فلم أجد، كليس أمامي خيار إما الزنا كإما الزكاج ككالٮبا متعذر علي
أما الزنا فإ٘ب مبتعد عنو ْلنو حراـ، كأما الزكاج فمتعذر علي كما ترل كأنا أبقى ىناؾ سنة كاملة أك أكثر 

ٍب أعود إجازة ٤بدة شهر، كىذا كما تعلم سفر طويل فماذا أفعل؟ 
على أية حاؿ أذكر أ٘ب قرأت .. إف كضعك ىذا ٧برج فعالن : سكت السيد شرؼ الدين قليالن ٍب قاؿ

، إذ جاءه رجل يسافر كثّبان كيتعذر عليو اصطحاب امرأتو أك -عليو السالـ - ركاية لإلماـ جعفر الصادؽ 
إذا )-: عليو السالـ - التمتع ُب البلد الذم يسافر إليو ٕبيث أنو يعا٘ب مثلما تعا٘ب أنت، فقاؿ لو أبو عبد اهلل 

.  اىػ ( ىذا جواب سؤالك (طاؿ بك السفر فعليك بنكح الذكر
. اىػ  (كاْلقول كاْلظهر جواز كطء الزكجة مع الدبر): كقاؿ ا٣بميِب 

: ايتشدخ بايهجري َٔ ايًػات 

: ايؿٛف١ٝ 
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الشيخ القطب ابراىيم الدسوقي يتكلم بالعجمي كالسريا٘ب كالعربا٘ب ): كقاؿ عبد احملمود نور الدائم 
كالز٪بي كسائر لغات الطيور كالوحوش كقد يتكلم السالك باللغات ا٤بلكية ٠باء ٠باء كيتكلم بلغة صوفية 

ا٤بالئكة كأىل الطوؽ اْلخضر الذين ىم فوؽ العرش كقد ٰبيط معرفة ٗبعرفة ا٤بأل اْلعلى بألف ألف ألف ألف 
 .اىػ (ألف ألف لغة كقد ٚبالط ركحانيتو ركحانية اْلنبياء فيتكلم بلساف كل نيب

: ايػٝع١ 

كفيها سبعوف . إف هلل مدينتْب، إحداٮبا با٤بشرؽ كاْلخرل با٤بغرب« عن أيب عبد اهلل أف ا٢بسن قاؿ 
 .اىػ " كأنا أعرؼ ٝبيع اللغات. يتكلم كل لغة ٖبالؼ لغة صاحبها. ألف ألف لغة

. تيرؾو كركـو كصقالبة:  ٠بعت أبا ٧بمد غّب مرة يكلم غلمانو بلغاُتم«عن أيب ٞبزة نصّب ا٣بادـ قاؿ 
.  اىػ »اللغات كمعرفة اْلنساب كا٢بوادث (أم اإلماـ ا٢بجة)إف اهلل تبارؾ كتعأب يعطيو : فأقبل علي فقاؿ

كفيها سبعوف .  إف هلل مدينتْب، إحداٮبا با٤بشرؽ كاْلخرل با٤بغرب«عن أيب عبد اهلل أف ا٢بسن قاؿ 
.  اىػ " كأنا أعرؼ ٝبيع تلك اللغات. ألف ألف لغة ، يتكلم كل لغة ٖبالؼ لغة صاحبها

: ايطعٔ يف ايؿشاب١ 

: ايؿٛف١ٝ 

كمن تعظيم جنأّم اْلقدس كٞباىم اْلطهر تنزيههم عن إدخاؿ ا٤بنافقْب كالفجرة  ):قاؿ أٞبد الغمارم 
فيهم كعدىم من زمرُتم مثل معاكية كأبيو ، كابنو ا٢بكم بن العاص كأضرأّم قبحهم اهلل كلعنهم فإف عد ىؤالء 

من ٝبلة الصحابة بعد التكذيب خرب اهلل كرسولو بكفرىم كنفاقهم حط من قدر الصحابة رضي اهلل تعأب 
كعلم سّبة الفاجر اللعْب معاكية كمعاندتو هلل كرسو٥بواستخفافو بأمرىا كاستهزائو بالشريعة احملمدية … عنهم 

 . اىػ (كسفكو الدماء الربيئة
معاكية قبحو اهلل فإنو كاف يأمر الرجاؿ أف يقـو ُب الناس فيخطب كيركم عن رسوؿ اهلل صلى اهلل )كقاؿ 

 .اىػ  " (عليو كسلم حديثا ُب فضل الشاـ كأىلو

كما انو كجد فيهم ا٤بنافقوف كا٤برتدكف كالبغاة كمن اخرب عنهم النيب صلي اهلل عليو كالو كسلم : "كقاؿ 
اهنم ملعونوف كاهنم من اىل النار كاهنم ٱبتلسوف يـو القيامة دكنو علي ا٢بوض فيقوؿ يا رب اصحايب اصحايب 
فيقوؿ انك ال تدرم ما احدثوا بعدؾ اهنم ال يزالوف مرتدين علي اعقأّم إب غّب ذلك ٩با ظهر مصداقو ُب 
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حياتو صلي اهلل عليو كالو كسلم كبعد انتقالو من ٝباعة كا٢بكم بن العاص ، كايب سفياف كابنو معاكية كانصاره 
. اىػ"ك٠برة 

جؤنة . اىػ"تقوؿ باالسالـ غّب منطو عليو ، كاسر الكفر غّب مقلع عنو: "كقاؿ متحدثا عن ايب سفياف 
( . 2/131)العطار 

كمن سابر اخبار عبد اهلل بن الزبّب كاحوالو كقسوتو كجوره ،  : "كقاؿ متحدثا عن عبد اهلل بن الزبّب 
كحبو للدنيا كٖبلو ا٤بفرط ، علم انو بعيد من فضل صحبة رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم ، كانو من فصيلة 

.  اىػ"معاكية ، ك٠برة ، كايب االعور السلمي ، كتلك الطبقة الٍب كردت فيهم االحاديث باهنم من اىل النار
 :ايػٝع١ 

عثماف كاف ُب زمن النيب صلى اهلل عليو كآلو ٩بٌن أظهر اإلسالـ كأبطن ): قاؿ نعمة اهلل ا١بزائرم 
 . اىػ "(النفاؽ

جعلت فداؾ ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناىا؟ : قلت ْليب جعفر: " عن ٞبراف بن أعْب قاؿ
. اىػ "ثالثة – كأشار بيده – أال حدثتك بأعجب من ذلك، ا٤بهاجركف كاْلنصار ذىبوا إال : فقاؿ

. اىػ"شيطانان يغويو يريد أف يضلو: ما من مؤمن إال كقد ككل اهلل بو أربعة: " عن أيب عبد اهلل قاؿ
اللهم العن فالنان كفالنان كالفرؽ ا٤بختلفة على رسولك ككالة اْلمر من بعد رسولك " عن أيب عبد اهلل قاؿ 
. اىػ " كاْلئمة من بعده كشيعتهم 

كعقيدتنا ُب التربء أننا نتربأ من اْلصناـ اْلربعة  أيب  بكر كعمر كعثماف كمعاكية كالنساء  : " كقا آّلسي 
اْلربع عائشة كحفصة كىند  ك أـ ا٢بكم كمن ٝبيع أشياعهم كأتباعهم كأهنم شر خلق اهلل على كجو اْلرض 

. اىػ "كأنو  ال يتم اإلٲباف  باهلل كرسولو كاْلئمة إال بعد التربء من أعدائهم 
: ايتك١ٝ 

ايؿٛف١ٝ 

٫بن قـو ٰبـر النظر ُب كتبنا على من ٓب يكن من أىل : "  ككاف بعض العارفْب يقوؿ :قاؿ الشعرا٘ب
   ْلحد أف ينقل كالمنا ٤بن ال يؤمن بو ، فمن نقلو إٔب من ال يؤمن بو دخل ىو طريقتنا ، ككذلك ال ٯبوز
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 من باح بالسر استحق: كا٤بنقوؿ إليو جهنم اإلنكار كقد صرح بذلك أىل اهلل تعأب على رؤكس اْلشهاد كقالوا 

 .اىػ "  القتل
، علم ظاىر يبذلو ْلىل الظاىر، كعلم باطن ال يسعو إظهاره ): كقاؿ سهل التسَبم  للعآب ثالثة علـو

 .اىػ (إال ْلىلو، كعلم ىو بينو كبْب اهلل تعأب ال يظهره أحد

ٍب إذا انكشفت ٥بم أسرار اْلمور على ما ىي عليو، نظركا إٔب السمع ): قاؿ الغزإب ُب إالحياء  
  .(كاْللفاظ الواردة، فما كافق ما شاىدكه بنور اليقْب قرركه، كما خالف أكلوه

: ايػٝع١ 

يا أبا عمر إف تسعة أعشار : قاؿ ٕب أبوعبداهلل عليو السالـ: عن ابن عمّب اْلعجمي قاؿ): نقل الكليِب
 . اىػ (الدين ُب التقية كال دين ٤بن ال تقية لو كالتقية ُب كل شيء إال ُب النبيذ كا٤بسح على ا٣بفْب

: دخلت على أيب عبداهلل عليو السالـ كعنده أبو حنيفة فقلت لو: عن ٧بمد بن مسلم)كنقل أيضا 
يابن مسلم ىاُتا إف العآب ّٔا جالس كأكمأ بيده إٔب أيب حنيفة، : جعلت فداؾ رأيت رؤيا عجيبة، فقاؿ ٕب

رأيت كأ٘ب دخلت دارم فإذا أىلي قد خرجت علي فكسرت جوزا كثّبا كنثرتو علي فتعجبت من ىذه : فقلت
أنت رجل ٚباصم ك٘بادؿ لئاما ُب مواريث أىلك فبعد نصب شديد تناؿ حاجتك : الرؤيا، فقاؿ أبو حنيفة

أصبت كاهلل يا أبا حنيفة، ٍب خرج أبوحنيفة من عنده فقلت : منها إف شاء اهلل، فقاؿ أبو عبداهلل عليو السالـ
يابن مسلم ال يسوؤؾ اهلل فما يواطيء تعبّبىم تعبّبنا : جعلت فداؾ إ٘ب كرىت تعبّب ىذا الناصب، فقاؿ: لو

نعم حلفت : جعلت فداؾ فقولك أصبت كٙبلف عليو كىو ٨بطئ، قاؿ: كليس التعبّب كما عربه، فقلت لو... 
 .اىػ  (عليو أنو أصاب ا٣بطأ

كأم شيء أقر لعيِب من التقية، إف : كاف أيب يقوؿ: عن أيب عبداهلل عليو السالـ قاؿ): كقاؿ الكليِب 
 .اىػ  (التقية جنة ا٤بؤمن

: االضتػاث١ 

: ايؿٛف١ٝ 

  : 45-44كجاء ُب كتاب الفيوضات الربانية ُب ا٤ب ثر كاْلكراد القادرية ص 
إذا كقع لك مهم كأردت أف يدفعو اهلل عنك فصل ركعتْب ): صالة اإلستغاثة بالشيخ عبد القادر ا١بيال٘ب

بعد صالة العشاء تقرأ ُب كل ركعة الفاٙبة ك اإلخالص إحدل عشر مرة  ٍب تقـو كٚبطو إحدل عشر خطوة 

                                                 

  . 17 اليواقيت كا١بواىر للشعرا٘ب ص 

 .  482 أصوؿ الكاُب، ص
 . . 137 فركع الكاُب ، كتاب الركضة، ص

. 484 أصوؿ الكاُب، ص
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: يا سيد ٧بي الدين كُب الثالثة : يا شيخ ٧بي الدين كُب الثانية : جهة العراؽ إٔب ٲبْب القبلة  كتقوؿ ُب اْلكٔب 
يا : يا دركيش ٧بي الدين كُب السادسة : يا ٨بدـك ٧بي الدين كُب ا٣بامسة : يا موالنا ٧بي الدين كُب الرابعة 
يا غوث : يا شاه ٧بي الدين كُب التاسعة : يا سلطاف ٧بي الدين كُب الثامنة : خواجة ٧بي الدين كُب السابعة 

يا سيد السادات عبد القادر ٧بي الدين  ٍب : يا قطب ٧بي الدين كُب ا٢بادم عشر : ٧بي الدين كُب العشرة 
. يا عبيد اهلل أغثِب بإذف اهلل كيا شيخ الثقلْب أغثِب ك أمدد٘ب ُب قضاء حوائجي : تقوؿ 

من إستغاث يب ُب كربة كشفت عنو كمن نادا٘ب ُب شدة فرَّجت عنو ): كقاؿ عبد احملمود نور الدائم 
. كمن توسل يب إب اهلل ُب حاجة قضيتها اىػ 

من أخذ طريقٍب ادخلتو ُب سلك النيب كٓب يكتب : كقاؿ االماـ سيدم ٧بمد بن عبد الكرٙب السماف
. شقيان كلو كاف فاسقان مبتدعان فإف اهلل تعإب يصطفيو ٖبّب كٱبصو ٗبا خص بو اكليائو

من اخذ طريقٍب ال بد اف ٘بذبو العناية كلو عند ا٤بوت كٙبسن خاٛبتو كيكوف من اكلياء اهلل : كمن كالمو 
. تعإب 

من اخذ : ككاف يقوؿ . كقد شاىدنا ذلك مرارا : قاؿ تلميذه الشيخ صديق ابن عمر خاف رٞبو اهلل 
طريقنا كتب علينا كمن اكل طعامنا دخل ا١بنة  

: ايػٝع١ 

إذا كانت لك حاجة إٔب اهلل تعأب ك ضاؽ ) :  جاء ُب كتاب مفاتيح ا١بناف صالة اإلستغاثة بالبتوؿ
صدرؾ منها فصًل ركعتْب فإذا سلمت كىربّْ ثالثان ك سبّْح تسبيح فاطمة سالـن اهلل عليها ٍب ايسجيد ك قل مائة مرة 

يا موالٌب يا فاطمة أغيثيِب ، ٍب ضع خدؾ اْلٲبن على اْلرض ك قلها مائة مرة ، ٍب ضع خدؾ اْليسر على 
اْلرض ك قلها مائة مرة ٍب عيٍد إٔب الٌسجود ك قلها مائة ك عشر مرات ك أيذكيٍر حاجتك فإف اهلل يقضيها إف 

 . شاء اهلل تعأب
: ادعا٤ إ نربا٥ِٗ ٜٛسٞ ايِٝٗ 

: ايؿٛف١ٝ 

  .(ينزؿ ا٤بلك علي الوٕب باالمر كالنهي ) : 151قاؿ الدباغ ُب االبريز ص
: ايػٝع١ 

جيعلت : قاؿ أبو بصّب.  إنٌا لنيػزاد ُب الليل كالنهار، كلو ٓب نزًد لنفد ما عندنا): عن أيب عبد اهلل أنو قاؿ
إف منا من يعاين ، كإف منا من يينقر ُب قلبو كيت ككيت ،  كإف منا ٤بن يسمع : قاؿ. فداؾ من يأتيكم بو؟ 

                                                 

 . 110 أزاىّب الرياض ص
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خلق أعظم من جربيل : قاؿ. من الذم يأتيكم بذلك؟ : فقلت لو: قاؿ. بأذنو كقعان كوقع السلسلة ُب الطست
. اىػ((كميكائيل

 .اىػ " كاهلل ال يصيب العلم إال من أىل بيت نزؿ عليهم جربيل« عن أيب جعفر قاؿ 
أف عندنا كاهلل سرا من أسرار اهلل كعلما من علم اهلل، كاهلل ما ٰبتملو ملك مقرب كال « قاؿ أبو عبد اهلل 

. اىػ"نيب مرسل
راف بن أعْب قاؿ): كركل الصفار   جعلت فداؾ، بلغِب أف اهلل : قلت ْليب عبد اهلل عليو السالـ: عن ٞبي

اىػ  (أجل قد كاف بينهما مناجاة بالطائف نزؿ بينهما جربيل: تبارؾ كتعأب قد ناجى عليان عليو السالـ ؟ قاؿ
 .

إف ا٤بالئكة ينػزلوف ليلة القدر إٔب اْلرض، كٱبربكف اْلئمة عليهم السالـ، ٔبميع ): كركم ا٢بر العاملي  
. اىػ (ما يكوف ُب تلك السنة من قضاء كقدر، كإهنم  يعلموف كل علم اْلنبياء عليهم السالـ

منذ أف أنزؿ اهلل عز كجل ذلك الركح على ٧بمد صلى اهلل عليو كآلو،  ما صىعىدى إٔب ): كقاؿ الكليِب 
.   اىػ  (كاف مع رسوًؿ اهلل ٱبربه كيسدده، كىو  مع اْلئمة من بعده: السماء، كإنو لفينا، كُب ركاية

                                                 

.  5/252 بصائر الدرجات الكربل 
  .1/330 الكاُب 

 . 1/331 الكاُب 
 .  1/430 بصائر الدرجات الكربل للصفار  

  . 145 الفصوؿ ا٤بهمة ُب أصوؿ اْلئمة ص 
  .273/ الكاُب 
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 االقطاب واالبدال

: تعسٜف 

كيزعم الصوفية أف العآب يدـك بقاؤه بفضل تدخل طبقة من )): قاؿ ا٤بستشرؽ الفرنسي ماسينيوف 
ثالٜبائة من النقباء : كرجاؿ الغيب ىم ، ككلما قبض منهم كاحد خلفو غّبه ، اْلكلياء ا٤بستورين عددىم ٧بدكد 

.  (كىو الغوث ، ٍب القطب ، كأربعة عمد ، كسبعة أمناء ، كأربعوف من اْلبداؿ ، 

أما اْل٠باء الدائرة على ألسنة كثّب من النساؾ كالعامة مثل الغوث الذم )قاؿ شيخ االسالـ ابن تيمية 
فهذه أ٠باء ليست موجودة ُب : ٗبكة، كاْلكتاد اْلربعة كاْلقطاب السبعة كاْلبداؿ اْلربعْب كالنجباء الثالٜبائة

.اىػ (كتاب اهلل تعأب؛ كال ىي أيضنا مأثورة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم بإسناد صحيح، كال ضعيف

كأيضا فجميع ىذه اْللفاظ لفظ الغوث كالقطب كاْلكتاد كالنجباء كغّبىا ٓب ينقل أحد عن ): كقاؿ 
النيب صلى اهلل عليو كسلم بإسناد معركؼ أنو تكلم بشيء منها كال أصحابو كلكن لفظ اْلبداؿ تكلم بو بعض 

. اىػ  (السلف كيركل فيو عن النيب صلى اهلل عليو كسلم حديث ضعيف

أحاديث اْلبداؿ كاْلقطاب كاْلغواث كالنقباء كالنجباء كاْلكتاد كلها باطلة على :  " كقاؿ ابن القيم 
ال تسبوا أىل الشاـ ؛ فإف فيهم البدالء ، كلما مات رجل  )رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، كأقرب ما فيها 

. اىػ "ذكره أٞبد ، كال يصح أيضا ، فإنو منقطع  (منهم أبدؿ اهلل مكانو رجال آخر 

حديث اْلبداؿ لو طرؽ عن أنس رضي اهلل عنو مرفوعنا بألفاظ ٨بتلفة كلها :"كقاؿ ا٢بافظ السخاكم 
.  اىػ "ضعيفة

.  اىػ "ليس ُب ىذه اْلحاديث شيء يصح:"كقاؿ ابن ا١بوزم 

ا، ٕبيث ال ٲبكن القوؿ بأف متننا معيننا منها : "كقاؿ اْللبا٘ب ال يصح منها شيءه، كألفاظها ٨بتلفة جدن
. اىػ"حسن لغّبه

                                                 

  .46-45التصوؼ ٤باسينيوف ص 

 433 / 11 ٦بموع الفتاكل 
 93 / 1 منهاج السنة النبوية 

 (136)"  ا٤بنار ا٤بنيف

 8 ا٤بقاصد ا٢بسنة ص

 (2/337) ا٤بوضوعات 

 (5/520) السلسلة الضعيفة 
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ككانوا ال : "  ُب ترٝبة فركة بن ٦بالد كاستدؿ بعض جهاؿ الصوفية ٗبا ذكره البخارم ُب تارٱبو الكبّب
إف كاف من اْلبداؿ ُب "  من قوؿ االماـ اٞبد ، كٗبا نقلو الدارقطِب ُب العلل" يشٌكوف ُب أنو من اْلبداؿ 

. اىػ " العراؽ أحد ، فأبو إسحاؽ إبراىيم بن ىانئ 

كأما أىل العلم فكانوا يقولوف ىم اْلبداؿ ؛ ْلهنم أبداؿ اْلنبياء ، :  " قاؿ شيخ االسالـ ابن تيمية 
كقائموف مقامهم حقيقة ، ليسوا من ا٤بعدمْب الذين ال يعرؼ ٥بم حقيقة ، كل منهم يقـو مقاـ اْلنبياء ُب 

القدر الذم ناب عنهم فيو ، ىذا ُب العلم كا٤بقاؿ ، كىذا ُب العبادة كا٢باؿ ، كىذا ُب اْلمرين ٝبيعا ، ككانوا 
يقولوف ىم الطائفة ا٤بنصورة إٔب قياـ الساعة ، الظاىركف على ا٢بق ، ْلف ا٥بدل كدين ا٢بق اللذم بعث اهلل بو 

. اىػ "رسلو معهم كىو الذم كعد اهلل بظهوره على الدين كلو ككفى باهلل شهيدا 
: غبٗاتِٗ 

: اذتدٜح االٍٚ 

خيار أمٍب ُب كل قرف ٟبسمائة ، ك اْلبداؿ أربعوف ، فال ا٣بمسمائة ينقصوف ، ك ال اْلربعوف ، كلما " 
دلنا ! يا رسوؿ اهلل : مات رجل أبدؿ اهلل عز كجل من ا٣بمسمائة مكانو ، ك أدخل من اْلربعْب مكانو ، قالوا 

يعفوف عمن ظلمهم ، ك ٰبسنوف إٔب من أساء إليهم ، ك يتواسوف فيما آتاىم اهلل عز : على أعما٥بم ، قاؿ 
. أخرجو أبو نعيم ُب ا٢بلية كقاؿ االلبا٘ب موضوع " كجل 

: اذتدٜح ايجاْٞ 

                                                 

 7/127 التاريخ الكبّب 

(  6/29) العلل 
( 4/97) ٦بموع الفتاكل  

.  موضوع   : "(2/339)قاؿ اْللبا٘ب ُب  السلسلة الضعيفة ك ا٤بوضوعة   
عن سعيد  : ( 151 / 3"  ) ا٤بوضوعات"من طريق الطربا٘ب ، ك عنو ابن ا١بوزم ُب  ( 8 / 1 )" ا٢بلية " أخرجو أبو نعيم ُب 

ك ىذا سند : قلت . حدثنا اْلكزاعي عن الزىرم عن نافع عن ابن عمر مرفوعا : حدثنا عبد اهلل بن ىاركف الصورم : بن زيدكف 
: " ك قاؿ " ا٤بيزاف " ك عبد اهلل بن ىاركف ٓب أعرفهم ، إال أف الثا٘ب منهما أكرده الذىيب ُب  {زيدكف  }مظلم ، سعيد بن أيب 

ك " . اللساف " ك ىو ىذا ، ك أقره ا٢بافظ ابن حجر ُب : قلت " . عن اْلكزاعي ال يعرؼ ، ك ا٣برب كذب ُب أخالؽ اْلبداؿ 
ك اغَب بذلك بعض ! فأساء ، السيما ك قد كقع ُب بعض النسخ مرموزا لو با٢بسن " ا٢بديث أكرده السيوطي ُب ا١بامع الصغّب 

ك من ٍب : " ك أما ا٤بناكم فقد تنبو لعلتو ، فقاؿ بعد نقل كالـ الذىيب السابق " ! حديث حسن : " فقاؿ < 1>ا٤بتأخرين 
ك اعلم أف أحاديث اْلبداؿ ال " . فأقره ك ٓب يتعقبو " ٨بتصر ا٤بوضوعات " حكم ابن ا١بوزم بوضعو ، ك كافقو عليها ا٤بؤلف ُب 

يصح منها شيء ، ك كلها معلولة ، ك بعضها أشد ضعفا من بعض ، ك أنا ذاكر لك بعضها ، ك كاشف عن عللها ، إف شاء 
 .اهلل تبارؾ ك تعأب 
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اْلبداؿ ُب ىذه اْلمة ثالثوف ، مثل إبراىيم خليل الرٞبن عز كجل ، كلما مات رجل أبدؿ اهلل تبارؾ " 
. ركاه اإلماـ أٞبد كضعفو االلبا٘ب " ك تعأب مكانو رجال 

                                                 

 . منكر  : "(2/339)قاؿ اْللبا٘ب ُب السلسلة الضعيفة ك ا٤بوضوعة  
 1ؽ " ) كرامات اْلكلياء " ك ا٣بالؿ ُب  ( 2 - 1 / 159" ) مسنده " ك ا٥بيثم بن كليب ُب  ( 322 / 5 )ركاه اإلماـ أٞبد 

عن ا٢بسن بن  ( 2 / 67 / 1" ) التاريخ " ك عنو ابن عساكر ُب  ( 180 / 1" ) أخبار أصبهاف " ك أبو نعيم ُب  ( 2/ 
ك فيو : قلت " . ىو حديث منكر : " ذكواف عن عبد الواحد بن قيس عن عبادة بن الصامت مرفوعا ، ك قاؿ أٞبد عقبو 

ٓب : ك قاؿ ابن معْب ُب ركاية أخرل . عبد الواحد بن قيس ، ٨بتلف فيو ، فوثقو ابن معْب ُب ركاية ك أبو زرعة : اْلكٔب : علتاف 
ركل عن أيب ىريرة ك : " ليس بالقوم ، ك كذا قاؿ صاّب بن ٧بمد البغدادم ك زاد : يكن بذاؾ ك ال قريب ، ك قاؿ أبو حاًب 

فعلى ىذا فهو : قلت " . ٓب يلق أبا ىريرة ، إ٭با ركايتو عنو مرسلة ، إ٭با أدرؾ عركة ك نافعا : " ك قاؿ الذىيب " . ٓب يسمع منو 
ا٢بسن بن ذكواف ٨بتلف فيو أيضا ، ك قد ضعفو ا١بمهور ، ك : الثانية ! ٓب يدرؾ عبادة بن الصامت ، فالسند مع ضعفو منقطع 

صدكؽ " : " التقريب " ك قاؿ ابن حجر ُب " . كاف صاحب أكابد : " ك قاؿ ابن معْب " . أحاديثو أباطيل : " قاؿ أٞبد 
ك ٩با تقدـ تعلم ما ُب قوؿ ا٥بيثمي من . ك قد عنعن ىنا : قلت . ك رمز لو بأنو من رجاؿ البخارم " . ٱبطىء ك كاف يدلس 

ركاه أٞبد ك رجالو رجاؿ  ( 461 / 2" ) ا٢باكم " ك قلده السيوطي ُب  ( 62 / 10 )" ٦بمع الزكائد " اإليهاـ فقاؿ ُب 
ك ضعفو : " ك ٓب يذكر السيوطي " . الصحيح ، غّب عبد الواحد بن قيس ، ك قد كثقو العجلي ك أبو زرعة ، ك ضعفو غّبٮبا 

أف ا٢بسن بن : الثا٘ب . أف ال انقطاع بْب عبد الواحد ك عبادة ك ليس كذلك كما بينا : اْلكؿ : فقد أكىم شيئْب " ! غّبٮبا 
ك ّٔذا : قلت ! ذكواف ثقة ، لوصفو إياه بأنو من رجاؿ الصحيح ، ك سكوتو عما قيل فيو من التضعيف ، ك الوصف بالتدليس 

 - 307 / 2) ك قوؿ ابن عراؽ " ! ك سنده حسن  : " ( 332 / 2 )" الآلٕب " التحقيق يتبْب لك خطأ قوؿ السيوطي ُب 
ال يزاؿ ُب أمٍب ثالثوف ، ّٔم تقـو : " ك قد ركم ا٢بديث عن عبادة بلفظ آخر ك ىو " ! ك سنده صحيح  : " (طبع مصر 

 ( : 63 / 10 )ك ىو ضعيف أيضا فيو من ال يعرؼ ، فقد قاؿ ا٥بيثمي : قلت " . اْلرض ، ك ّٔم ٛبطركف ، ك ّٔم تنصركف 
ك ا٢بديث أكرده " . ركاه الطربا٘ب من طريق عمرك البزار عن عنبسة ا٣بواص ك كالٮبا ٓب أعرفو ، ك بقية رجالو رجاؿ الصحيح " 

" فلعل ما نقلتو عن ... " اْلبداؿ ُب أمٍب ثالثوف : " من ركاية الطربا٘ب أيضا عن عبادة بلفظ " ا١بامع الصغّب " السيوطي ُب 
ك كأنو ٓب يقف ! ك ٓب يتعقبو ا٤بناكم بشيء " ! سنده صحيح : قاؿ ا٤بصنف : " ك قاؿ الشارح ا٤بناكم . ٧برؼ عنو " آّمع 

الكبّب " قاؿ الطربا٘ب ُب : فقاؿ  ( 461 / 2 )" ا٢باكم " على كالـ ا٥بيثمي فيو ، ك ال على إسناد ، ك قد ساؽ السيوطي ُب 
أخرب٘ب عمر البزار عن عبيسة ا٣بواص : حدثنا زيد بن ا٢بباب : حدثِب ٧بمد بن الفرج : حدثنا عبد اهلل بن أٞبد بن حنبل " : 

: " كذا ُب نقلو : قلت " . ا١بامع الصغّب " فذكره بلفظ .... عن قتادة عن أيب قالبة عن أيب اْلشعث عن عبادة بن الصامت 
، ك لعل ىذا الثا٘ب ٙبريف ، ك أما اْلكؿ فمحتمل ، فإف ُب شيوخ زيد بن ا٢بباب عن ا٤بزم ُب " عبيسة " بدكف الواك ، " عمر 
عمر بن عبد اهلل بن أيب خثعم اليمامي ، ك عمرك بن عبد اهلل بن كىب النخعي ، ك عمرك بن  ( 1 / 227 / 1 )" ُتذيبو " 

فهو ضعيف جدا ، ك إف كاف أحد - بدكف الواك - عثماف بن عبد الرٞبن بن سعد بن يربوع ا٤بخزكمي ، فإف كاف اْلكؿ 
فاهلل أعلم من ىو منهم ، أك ىو غّبىم ك على كل حاؿ فتصحيح مثل  . (البزار  )اآلخرين فهو ثقة ، ك لكن ٓب يصفوا ٝبيعا بػ 

ا١بامع " ىذا اإلسناد ال كجو لو مطلقا ، ك ال أدرم من أين نقل ا٤بناكم تصحيح السيوطي لو ، ك ىو مرموز لو ُب بعض نسخ 
صحيح ا١بامع الصغّب " على أف رموز ا١بمع ال يوثق ّٔا ْلسباب ذكرُتا ُب مقدمة كتايب !! با٢بسن ، ك للذم قبلو بالصحة " 
 ( 277 / 1 )" التاريخ " ك أخرج ابن عساكر ُب . ، ك ىو مطبوعاف ، فلّبجع إليهما من شاء " ك ضعيف ا١بامع الصغّب " 

٤با فتحت مصر سبوا أىل : " من طريق الطربا٘ب ك غّبه عن عمرك بن كاقد عن يزيد بن أيب مالك عن شهر بن حوشب قاؿ 
أنا عوؼ بن مالك ، ال تسبوا أىل الشاـ فإ٘ب ٠بعت ! يا أىل مصر : الشاـ ، فأخرج عوؼ بن مالك رأسو من برنسو ٍب قاؿ 
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" لن ٚبلو اْلرض من ثالثْب مثل إبراىيم خليل الرٞبن ، ّٔم يعافوف ، ك ّٔم يرزقوف ، ك ّٔم ٲبطركف " 
  .ضعفو االلبا٘ب

                                                                                                                                            

ك ىذا إسناد ضعيف جدا ، شهر : قلت " . فيهم اْلبداؿ ك ّٔم ينصركف ك ّٔم ترزقوف : رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ 
ك فيو عمرك بن كاقد " ركاه الطربا٘ب : " ك قاؿ ا٥بيثمي " . التقريب " بن حوشب سيء ا٢بفظ ، ك عمرك بن كاقد مَبكؾ كما ُب 

ك ركم : قلت " . ، ك قد ضعفو ٝبهور اْلئمة ، ك كثقو ٧بمد بن ا٤ببارؾ الصورم ، ك شهر اختلفوا فيو ، ك بقية رجالو ثقات 
  ( .2993 )ا٢بديث عن علي مرفوعا بلفظ آخر ، سيأٌب ٚبرٯبو إف شاء اهلل برقم 

 موضوع : "(3/575)قاؿ اْللبا٘ب ُب السلسلة الضعيفة ك ا٤بوضوعة  
عن  ( 152 - 3/150" )ا٤بوضوعات " ك من طريقو ابن ا١بوزم ُب  ( 2/61 )" الضعفاء ك ا٤بَبككْب " أخرجو ابن حباف ُب 
أكرده . حدثنا عبد الوىاب بن عطاء ا٣بفاؼ عن ٧بمد بن عمرك عن أيب سلمة عن أيب ىريرة مرفوعا : عبد الرٞبن بن مرزكؽ 

ك قاؿ ابن " . كاف يضع ا٢بديث ، ال ٰبل ذكره إال على سبيل القدح فيو : " ابن حباف ُب ترٝبة ابن مرزكؽ ىذا ، ك قاؿ 
ىو ضعيف ا٢بديث ، : ك عبد الوىاب بن عطاء قاؿ أٞبد : " ٍب ذكر قوؿ ابن حباف ا٤بذكور ، ك زاد " . ال يصح : " ا١بوزم 
".  مضطرب
ىذا ك إف كاف فيو ضعف ، فقد كثقو بعضهم ، ك أخرج لو مسلم ، فاْلغلب أنو ال دخل لو ُب ىذا ا٢بديث ، ك إف : قلت 

، فاآلفة ابن مرزكؽ ، كما ىو ظاىر كالـ ابن حباف ، ك تابعو  ( 2/331 0" الآلٕب " كاف أقره السيوطي على ذلك كلو ُب 
، ك لكنو ماؿ " اللساف " ك كافقو العسقال٘ب ُب " . ك ىذا كذب : " ك قاؿ " ا٤بيزاف " الذىيب ، فأكرد ا٢بديث ُب ترٝبتو من 

" .  فكأف ىذا ا٢بديث أدخل عليو ، فإنو باطل : " إٔب توثيق ابن مرزكؽ ىذا ، فقاؿ 
من ركاية ابن حباف ، فتعقبو ا٤بناكم " ا١بامع الصغّب " ك مع ىذا كلو ك إقرار السيوطي البن ا١بوزم على كضعو ، فقد أكرده ُب 

ىذا كذب : ك أكرد لو ىذا ا٣برب ، ٍب قاؿ " ا٤بيزاف " ك حكاه عنو ُب : " بقولو بعد أف ذكر قوؿ ابن حباف ا٤بتقدـ " فيضو " ُب 
. اىػ . 

مع بياف ضعفو ، ك ما " ٨بتصر ا٤بوضوعات " ك بو يعرؼ ا٘باه جـز ابن ا١بوزم بوضعو ، ك من ٍب كافقو على ذلك ا٤بؤلف ُب 
". صنعو ا٤بؤلف ىنا من عزكه ٤بخرجو ابن حباف ك سكوتو عما عقبو بو غّب صواب 

ا١بامع " ىذا التعقب ك إف كاف سليما ُب ذاتو ، ك لكنو شكلي بالنسبة للمناكم ، فال يكوف لو قيمة ، ذلك ْلف ُب : ك أقوؿ 
ما مات منهم أحد إال : " ك زاد " أربعْب بدؿ ثالثْب : " عن أنس مثلو إال أنو قاؿ  (طس  )حديثا آخر بعد ىذا بركاية " 

يشّب بذلك إٔب ا٥بيثمي ، فإنو ىو الذم " . ك حسن " : " ا١بامع الكبّب " ك قد قاؿ السيوطي ُب " . أبدؿ اهلل مكانو آخر 
ك نقلو عنو السيوطي ُب " . ، ك إسناده حسن " اْلكسط " ركاه الطربا٘ب ُب  : " (10/63 )" الزكائد " حسنو ، فقاؿ ُب ٦بمع 

" التيسّب " ك تبُب ٙبسينو إياه ُب كتابو اآلخر " الفيض " ك كذلك نقلو ا٤بناكم ُب  (الفتاكل  - 2/460 )" اْلبداؿ " رسالتو 
" ! ك إسناده حسن : " فقاؿ دكف أف يعزكه ْلحد 

فما فائدة ذلك النقد الذم كجهو للحديث اْلكؿ ك ىو موجود متنا ُب ىذا الذم قواه ، بل ك ؛ فإذا كاف حسنا عنده : قلت 
ُب زيادة على اْلكؿ كما رأيت ؟ ك لكن ىل أصاب ا٥بيثمي ك من تبعو ُب ٙبسْب إسناده أـ أخطأكا ؟ ذلك ما سيأٌب بيانو بإذف 

ك اعلم أف أحاديث اْلبداؿ كلها ضعيفة ال يصح . ، ك ىو كٕب التوفيق ، ك ا٥بادم إٔب أقـو طريق  ( 4341 )اهلل تعأب برقم 
، ك ٙبتو حديث عوؼ  ( 936 )منها شيء ، ك بعضها أشد ضعفا من بعض ، ك قد سبق من حديث عبادة بن الصامت برقم 

ٍب تتبعت أحاديث كثّبة من أحاديث اْلبداؿ الٍب  . ( 2993 )بن مالك ، ك سيأٌب من حديث علي بن أيب طالب برقم 
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الرضا بالقضاء ، كالصرب عن : الذين ىم قواـ الدنيا ك أىلها ؛ ثالث من كن فيو فهو من اْلبداؿ " 
. قاؿ اْللبا٘ب موضوع" ٧باـر اهلل ، ك الغضب ُب ذات اهلل 

اذتدٜح ارتاَظ 

 . قاؿ اْللبا٘ب موضوع" عالمة أبداؿ أمٍب أهنم ال يلعنوف شيئا أبدا " 
اذتدٜح ايطادع 

. قاؿ اْللبا٘ب منكر " اْلبداؿ من ا٤بوإب ، ك ال يبغض ا٤بوإب إال منافق " 

                                                                                                                                            

، ك تكلمت على " ا٣برب الداؿ على كجود القطب ك اْلكتاد ك النجباء ك اْلبداؿ " ٝبعها السيوطي ُب رسالتو الٍب ٠باىا 
  ( .1479 - 1474 ) أسانيدىا ك كشفت عن عللها الٍب سكت السيوطي عنها ، ك ذلك ُب آخر ىذا آّلد برقم

موضوع  : "(3/666)قاؿ اْللبا٘ب ُب السلسلة الضعيفة  
: حدثنا جعفر بن عبد الوىاب السرخسي : حدثنا أٞبد بن علي بن ا٢بسن " : سنن الصوفية " قاؿ أبو عبد الرٞبن السلمي ُب 

حدثنا عبيد بن آدـ عن أبيو عن أيب ٞبزة عن ميسرة بن عبد ربو عن ا٤بغّبة بن قيس عن شهر بن حوشب عن عبد الرٞبن بن 
كذا نقلو " . مسند الفردكس " أخرجو الديلمي ُب . فذكره : قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم : غنم عن معاذ بن جبل قاؿ 

( 2/463 )" ا٢باكم " السيوطي ُب 
" . حرؼ الثاء ا٤بثلثة " ٙبت " ا٤بسند " ، ك ىو أكؿ حديث ُب 

 ( 1459 )ك ىذا موضوع آفتو ميسرة بن عبد ربو ، فإنو كذاب كضاع مشهور بذلك ك تقدمت لو أحاديث أقرّٔا برقم : قلت 
ك أبو عبد الرٞبن السلمي نفسو متهم ، ك ا٠بو . ك جعفر بن عبد الوىاب السرخسي ٓب أعرفو . ك شهر بن حوشب ضعيف . 

قاؿ ٕب ٧بمد بن يوسف : متكلم فيو ، قاؿ ا٣بطيب : " ك قاؿ " الضعفاء " ٧بمد بن ا٢بسْب بن ٧بمد ، أكرده الذىيب ُب 
". كاف يضع ا٢بديث للصوفية : القطاف 

 !مع اطالعو على إسناده " ! ا١بامع الصغّب " ك سود السيوطي بو ! ك ا٢بديث أعلو ا٤بناكم بابِب عبد ربو ك حوشب فقط 
موضوع  : "(3/666)حديث رقم " السلسلة الضعيفة ك ا٤بوضوعة " قاؿ اْللبا٘ب ُب  

: من طريق عبد الرٞبن بن ٧بمد احملاريب عن بكر بن خنيس يرفعو  ( 114/59 )" كتاب اْلكلياء " أخرجو ابن أيب الدنيا ُب 
 ( . 2/466 )" ا٢باكم " ك نقلو ُب . فذكره 
صدكؽ لو أغالط ، أفرط فيو ابن : " ك ىذا إسناد مرسل ضعيف ، بل ىو معضل ، فإف بكر بن خنيس قاؿ ا٢بافظ : قلت 

الكاشف " ك قاؿ ُب " . مَبكؾ : عن التابعي ، قاؿ الدارقطِب " : " ... الضعفاء " ك قاؿ الذىيب ُب " . حباف ، من السابعة 
" ك قاؿ الذىيب ُب " . ال بأس بو ، ك كاف يدلس ، قالو أٞبد : " ك عبد الرٞبن بن ٧بمد احملاريب ، قاؿ ا٢بافظ " . كاه " : " 

" .  لو عن آّهولْب مناكّب : ثقة ، قاؿ ابن معْب " : " الضعفاء 
ك ىذا ا٤بًب منكر دكف شك أك ريب ، بل ىو موضوع ، فإف اللعن ، قد صدر منو صلى اهلل عليو كسلم أكثر من مرة ، : قلت 

 ك 83 )ك قد أخرب عن ذلك ىو نفسو صلى اهلل عليو كسلم ُب غّب ما حديث ، ك قد خرجت طائفة منها ُب السلسلة اْلخرل 
 !، فهل اْلبداؿ أكمل من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ؟  ( 1758 ك 85
 منكر : "(3/667)قاؿ اْللبا٘ب ُب السلسلة الضعيفة  
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ال يزاؿ أربعوف رجال من أمٍب ، قلؤّم على قلب إبراىيم عليو السالـ ، يدفع اهلل ّٔم عن أىل اْلرض " 
يا رسوؿ اهلل فبم أدركوىا ؟ : قالوا . ، إهنم لن يدركوىا بصالة ك ال صـو ك ال صدقة  (اْلبداؿ  ): ، يقاؿ ٥بم 

. أخرجو الطربا٘ب كضعفو االلبا٘ب " بالسخاء ك النصيحة للمسلمْب : قاؿ 
: اذتدٜح ايجأَ 

يكوف اختالؼ عند موت خليفة فيخرج رجل من ا٤بدينة ىاربا إٔب مكة ، فيأتيو ناس من أىل مكة " 
فيخرجونو ك ىو كاره ، فيبايعونو بْب الركن ك ا٤بقاـ ، فيبعث إليهم جيش من الشاـ فيخسف ّٔم ُب البيداء ، 
فإذا رأل الناس ذلك أتتو أبداؿ الشاـ ، ك عصائب العراؽ فيبايعونو ، ٍب ينشأ رجل من قريش أخوالو كلب ، 
فيبعث إليو ا٤بكي بعثا فيظهركف عليهم ، ك ذلك بعث كلب ، ك ا٣بيبة ٤بن ٓب يشهد غنيمة كلب ، فيقسم 
ا٤باؿ ، ك يعمل ُب الناس سنة نبيهم صلى اهلل عليو كسلم ، ك يلقي اإلسالـ ٔبرانو إٔب اْلرض ، ٲبكث تسع 

. ركاه أبو داكد كضعفو االلبا٘ب" سنْب أك سبع 

                                                                                                                                            

بسنده عن " ا٤بيزاف " ، ك من طريقو الذىيب ُب " الكُب " ك عنو ا٢باكم ُب " أسئلة أيب عبيد اآلجرم لو " أخرجو أبو داكد ُب 
ال :" أكرده الذىيب ُب ترٝبة الرجاؿ ىذا ك قاؿ . فذكره : قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم : الرجاؿ بن سآب عن عطاء قاؿ 
" ك تبعو ا٤بصنف ُب " اإلكماؿ " ك الذم ُب : " فقاؿ " اللساف " ك تعقبو ا٢بافظ ُب . ٍب ذكره " . يدرل من ىو ؟ ك ا٣برب منكر 

ك " . فهو كنية لو ال اسم ، ك سآب ا٠بو ال اسم أبيو ، ك عطاء أبوه ال شيخو " سآب بن عطاء : أبو الرجاؿ " : " ا٤بشتبو 
! من ركاية ا٢باكم دكف الشطر الثا٘ب منو " ا١بامع الصغّب " ك ُب  ( 2/466 )" ا٢باكم " ا٢بديث أكرده السيوطي ُب 

 ضعيف جدا : "(3/669)قاؿ اْللبا٘ب ُب السلسلة الضعيفة  
: أنا أٞبد بن داكد ا٤بكي  : ( 4/173" ) ا٢بلية " ك عنو أبو نعيم ُب  ( 10390 )" ا٤بعجم الكبّب " أخرجو الطربا٘ب ُب 

قاؿ رسوؿ : حدثنا اْلعمش عن زيد بن كىب عن ابن مسعود قاؿ : حدثنا أبو رجاء الكليب : حدثنا ثابت بن عياش اْلحدب 
غريب من حديث اْلعمش عن زيد ، ما كتبناه إال من حديث أيب : " ك قاؿ أبو نعيم . فذكره : اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

" . رجاء
يركم عن الثقات  : " ( 1/299 )ك قاؿ ابن حباف " . أحاديثو غّب ٧بفوظة : " ا٠بو ركح بن ا٤بسيب قاؿ ابن عدم : قلت 

ك ثابت بن عياش " . صويلح : " ك أشار ابن معْب إٔب تضعيفو بقولو " . ا٤بوضوعات ، ك يرفع ا٤بوقوفات ، ال ٙبل الركاية عنو 
ركاه الطربا٘ب عن ثابت بن  : " ( 10/63 )ك لن يعرؼ ا٥بيثمي أبا رجاء أيضا فقاؿ . ك كذا الراكم عنو . اْلحدب ٓب أعرفو 

ك ىو يعِب من فوؽ أيب ! كذا قاؿ " ! عياش اْلحدب عن أيب رجاء الكليب ، ك كالٮبا ٓب أعرفو ، ك بقية رجالو رجاؿ الصحيح 
 .رجاء ، دكف شيخ الطربا٘ب ، ك ىذه عادة لو ، فكن منها على ذكر 

.  ضعيف  : "(4/435) قاؿ اْللبا٘ب ُب السلسلة الضعيفة 
من طريق ىشاـ عن قتادة عن أيب  ( 280 / 1) ك من طريقهما ابن عساكر  ( 4286) ك أبو داكد  ( 316 / 6 )ركاه أٞبد 

ٍب . ك رجالو كلهم ثقات غّب صاحب أيب خليل ، ك ٓب يسم ، فهو ٦بهوؿ : قلت . ا٣بليل عن صاحب لو عن أـ سلمة مرفوعا 
أخربنا قتادة عن أيب ا٣بليل عن عبد اهلل بن : من طريق أيب العواـ قاؿ  ( 9613 )" اْلكسط " أخرجو أبو داكد ك الطربا٘ب ُب 

قلت " . ٓب يرك ىذا ا٢بديث عن قتادة إال عمراف : " ك قاؿ الطربا٘ب . ا٢بارث عن أـ سلمة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم ّٔذا 
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اذتدٜح ايتاضع 

اْلبداؿ أربعوف رجال ، ك أربعوف امرأة ، كلما مات رجل أبدؿ اهلل رجال مكانو ، ك إذا ماتت امرأة ، " 
. ركاه ا٣بالؿ كضعفو االلبا٘ب " أبدؿ اهلل مكاهنا امرأة 

                                                                                                                                            

، ك ىو ابن نوفل ا٤بد٘ب ، ك ىو ثقة ٧بتج بو ُب الصحيحْب ، لكن ُب الطريق " عبد اهلل بن ا٢بارث " فسمى الرجل آّهوؿ : 
ك قاؿ " . صدكؽ يهم : " إليو أبو العواـ ، ك ىو عمراف بن داكر القطاف ، ك فيو ضعف من قبل حفظو ، قاؿ البخارم 

قوؿ البخارم فيو ، فزيادتو على الثقة ٩با ال تطمئن " التقريب "ك اعتمد ا٢بافظ ُب " . كاف كثّب ا٤بخالفة ك الوىم : " الدارقطِب 
يبايع لرجل من أمٍب بْب الركن ك ا٤بقاـ كعدة أىل بدر ، : " ك لفظو  ( 431 / 4 )النفس ٥با ، ك قد أخرجو من طريقو ا٢باكم 

فيأتيو عصب العراؽ ، ك أبداؿ الشاـ ، فيأتيو جيش من الشاـ ، حٌب إذا كانوا بالبيداء خسف ّٔم ، ٍب يسّب إليو رجل من 
ك سكت عليو ا٢باكم ، " . إف ا٣بائب يومئذ من خاب من غنيمة كلب : ك كاف يقاؿ : قريش أخوالو كلب فيهزمهم اهلل ، قاؿ 

 ( 1881 )" موارد الظم ف " ٍب رأيت ا٢بديث ُب " . أبو العواـ عمراف ضعفو غّب كاحد ، ك كاف خارجيا : " ك قاؿ الذىيب 
حدثنا كىب بن جرير حدثنا ىشاـ بن أيب عبد اهلل عن قتادة : عن ٧بمد بن يزيد بن رفاعة  ( 1651 / 4 )من طريق أيب يعلى 

ك ىذا إسناد رجالو ثقات رجاؿ الشيخْب غّب ابن رفاعة ك ىو أبو ىشاـ . عن صاّب أيب ا٣بليل عن ٦باىد عن أـ سلمة بو 
 )" اْلكسط"ٍب كجدت لو متابعا أخرجو الطربا٘ب ُب . الرفاعي ، فإنو ضعيف ، ك قد زاد ُب السند ٦باىدا ، فال يعتد بزيادتو 

فحدثت بو ليثا : قاؿ عبيد اهلل بن عمرك : " ك قاؿ . من طريق عبيد اهلل بن عمرك عن معمر عن قتادة عن ٦باىد بو  ( 1164
ك ىو ثقة كسائر رجالو : قلت " . ٓب يرك ىذا ا٢بديث عن معمر إال عبيد اهلل : " ك قاؿ الطربا٘ب " . حدثِب بو ٦باىد : ، فقاؿ 

:  ك لكنهم قد اختلفوا ُب إسناده على قتادة على كجوه أربعة . 
.  ك ىو ركاية ىشاـ الدستوائي عنو . قتادة عن أيب ا٣بليل عن صاحب لو عن أـ سلمة : اْلكؿ 
 . (عبد اهلل بن ا٢بارث  )مثلو إال أنو ٠بى الصاحب بػ : الثا٘ب 
ك ىذا اختالؼ شديد ، . مثلو إال أنو أسقط بْب قتادة ك ٦باىد أبا ا٣بليل : الرابع  . (٦باىدا  )مثلو إال أنو ٠باه : الثالث 

فالبد من النظر ك الَبجيح ، ك من الظاىر أف الوجوه الثالثة اْلكٔب متفقة على أف بْب قتادة ك أـ سلمة كاسطتْب ، ٖبالؼ الرابع 
ٍب أمعنا النظر ُب الوجوه الثالثة ، فمن الواضح جدا . فبينهما كاسطة فقط ، فهو ّٔذا االعتبار مرجوح ٤بخالفتو لركاية ا١بماعة 

ك الوجو الثا٘ب قريب منو لسوء حفظ عمراف كما سبق ، فبقي الوجو اْلكؿ . أف الثالث منهم ساقط االعتبار لضعف ابن رفاعة 
ىو الراجح من بْب ٝبيع الوجوه ، ك ٤با كاف مداره على صاحب أيب ا٣بليل غّب مسمى ُب طريق معترب سآب من علة كاف ىو 

ك قد جاء ا٢بديث من طرؽ أخرل عن أـ سلمة ك غّبىا ٨بتصرا ليس فيو قصة البيعة ك اْلبداؿ ك ال بعث . ك اهلل أعلم . العلة 
  ( .1924 " ) الصحيحة" كلب إْب ، ك ىو ٨برج ُب 

ضعيف  : "(5/519) قاؿ اْللبا٘ب ُب السلسلة الضعيفة 
: عن إبراىيم بن الوليد بن أيوب  ( 2/364" ) /مسنده " ، ك الديلمي ُب  ( 1/2ؽ  )" كرامات اْلكلياء " ركاه ا٣بالؿ ُب 

.  حدثنا أبو سلمة ا٣براسا٘ب عن عطاء عن أنس بن مالك مرفوعا : حدثِب أبو عمر الغدا٘ب 
 )" ا٤بوضوعات " ك ا٢بديث أكرده ابن ا١بوزم ُب . ك ىذا إسناد ضعيف مظلم ، من دكف عطاء ٓب أعرؼ أحدا منهم : قلت 
بأف لو طرقا  ( 3/332 0" الآلٔبء " ك تعقبو السيوطي ُب " . فيو ٦باىيل : " من طريق ا٣بالؿ ىذه ، ك قاؿ  ( 3/152

لكن ال يصح منها شيء ، ك ألفاظها ٨بتلفة جدا كما يتبْب للقارلء باالطالع عليها ُب رسالة : قلت . أخرل عن أنس 
. ، ٕبيث ال ٲبكن القوؿ بأف متنا معينا منها بعينو حسن لغّبه  ( 472 - 2/455 )" ا٢باكم للفتاكم " السيوطي ا٤بطبوعة ُب 

غاية ما ُب اْلمر ، أف ىذه الركايات ك غّبىا ٩با ركم تلتقي كلها على االعَباؼ بوجود اْلبداؿ ، ك يشهد لذلك استعماؿ أئمة 



 
139 

 

: اذتدٜح ايعاغس 

إف هلل عز كجل ُب ا٣بلق ثالٜبائة قلؤّم على قلب آدـ عليو السالـ ، ك هلل تعأب ُب ا٣بلق أربعوف " 
قلؤّم على قلب موسى عليو السالـ ، ك هلل تعأب ُب ا٣بلق سبعة قلؤّم على قلب إبراىيم عليو السالـ ، ك 
هلل تعأب ُب ا٣بلق ٟبسة قلؤّم على قلب جربيل عليو السالـ ، ك هلل تعأب ُب ا٣بلق ثالثة قلؤّم على قلب 
ميكائيل عليو السالـ ، ك هلل تعأب ُب ا٣بلق كاحد قلبو على قلب إسرافيل عليو السالـ ، فإذا مات الواحد 
أبدؿ اهلل مكانو من الثالثة ، ك إذا مات الثالثة أبدؿ اهلل مكانو من ا٣بمسة ، ك إذا مات ا٣بمسة أبدؿ اهلل 
تعأب مكانو من السبعة ، ك إذا مات السبعة أبدؿ اهلل مكانو من اْلربعْب ، ك إذا مات اْلربعْب أبدؿ اهلل 

مكانو من الثالٜبائة ، ك إذا مات الثالٜبائة أبدؿ اهلل مكانو من العامة ، فبهم ٰبيي ك ٲبيت ك ٲبطر ك ينبت ، ك 
. ا٢بلية كضعفو االلبا٘ب " أخرجو أبو نعيم ُب " يدفع البالء 

                                                                                                                                            

ك أما . ك ٫بو ذلك . فالف من اْلبداؿ : ا٢بديث كالشافعي ك أٞبد ك البخارم ك غّبىم ٥بذا اللفظ ، فنجدىم كثّبا ما يقولوف 
٦بموع الفتاكل " ك لذلك قاؿ ابن تيمية ُب ؛ عددىم ك مكاهنم ، فالركايات مضطربة جدا ، ال ٲبكن االعتماد على شيء منها 

ك ا٢بديث عزاه . كاهلل أعلم " . اْلشبو أنو ليس من كالـ النيب صلى اهلل عليو كسلم : " ُب حديث اْلبداؿ  ( 11/441" ) 
ك من طرؽ ا٢بديث ! ، ك سكت عليو  ( 2/203 )" ا٢باكم " للمصدرين ا٤بذكورين أعاله ، ك كذا ُب " ا١بامع " السيوطي ُب 

: " من طريق العالء بن زيدؾ عن أنس مرفوعا بلفظ  ( 2/1/23) ، ك الديلمي أيضا  ( 221 - 5/220 )ما ركاه ابن عدم 
البدالء أربعوف ، اثناف ك عشركف بالشاـ ، ك ٜبانية عشر بالعراؽ ، كلما مات كاحد منهم ، بدؿ اهلل مكانو آخر ، فإذا جاء 

" .  اْلمر ، قبضوا كلهم 
". كاف يضع ا٢بديث : تالف ، قاؿ ابن ا٤بديِب : " قاؿ الذىيب : ك ىذا موضوع ، آفتو العالء ىذا : قلت 

ك منها أنو كلما مات منهم . أهنم أبداؿ اْلنبياء : منها : فسركه ٗبعاف  : " (اْلبداؿ  )قاؿ ابن تيمية ُب تفسّب  : (فائدة  )
ك ىذه الصفات ال . أهنم أبدلوا السيئات من أخالقهم ك أعما٥بم ك عقائدىم ٕبسنات : ك منها . رجل أبدؿ اهلل مكانو رجال 

: " ك يشر ُب كالمو اْلخّب إٔب حديث " . ٚبتص بأربعْب ، ك ال بأقل ، ك ال بأكثر ، ك ال ٙبصر بأىل بقية من اْلرض 
من  ( 2993) من حديث عوؼ بن مالك ، ك سيأٌب بأًب منو برقم  ( 940 )ك قد مضى برقم .. " . اْلبداؿ ُب أىل الشاـ 

 .حديث علي 
موضوع  : "( 3/670 )قاؿ اْللبا٘ب ُب السلسلة الضعيفة  

حدثنا عثماف بن : من طريق عبد الرحيم بن ٰبٓب اْلرمِب " ا٤بيزاف " ك الذىيب ُب  ( 9 - 1/8 )" ا٢بلية " أخرجو أبو نعيم ُب 
قاؿ رسوؿ اهلل صلى : حدثنا ا٤بعاَب بن عمراف عن سفياف الثورم عن منصور عن إبراىيم عن اْلسود عن عبد اهلل قاؿ : عمارة 

ْلهنم يسألوف اهلل عز : كيف ّٔم ٰبيي ك ٲبيت ؟ قاؿ : قيل لعبد اهلل بن مسعود : " ك زاد أبو نعيم . فذكره : اهلل عليو كسلم 
كجل إكثار اْلمم فيكثركف ، ك يدعوف على ا١ببابرة فيقصموف ، ك يستقوف فيسقوف ، ك يسألوف فتنبت ٥بم اْلرض ، ك يدعوف 

" . ك ىو كذب ، فقاتل اهلل من كضع ىذا اإلفك : " أكرده الذىيب ُب ترٝبة عثماف بن عمارة ك قاؿ " . فيدفع ّٔم أنواع البالء 
يعِب أف " . أُتمو بو أك عثماف : ك سبق ُب ترٝبة عبد الرحيم قولو : " لكنو استدرؾ عليو فقاؿ " . اللساف " ك أقره ا٢بافظ ُب 

التهمة ُب كضع ىذا ا٢بديث تَبدد بْب عبد الرحيم اْلرمِب ك عثماف ىذا ، فإهنما ٦بهوالف ال يعرفاف إال ُب ىذا ا٢بديث الباطل 
 .
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: عكٝد٠ ايؿٛف١ٝ يف ٚدٛد االقطاب ٚاالبداٍ 

كقلب ، كإليو مفٌوض أزٌمة اْلمور ، كقاسم الفيض ، القطب فاركؽ الوقت  ): كقاؿ ابن قضيب الباف 
. اىػ(كأركاح اْلنبياء خزائن أسرار ا٢بق، كلو بكل كجو كجو ، قطب خزانة أركاح اْلنبياء 

، كأئمة ، أقطاب : كآّمع عليو من أىل الطريق أهنم على ست طبقات أمهات  ): كقاؿ ابن عريب 
.  (ك٪بباء ، كنقباء ، كأبداؿ ، كأكتاد 

كالثا٘ب مقاـ خالفة ، اْلكؿ مقاـ خالفة النبوة : أف اْلكلياء ٥بم أربعة مقامات  ): كقاؿ الكمشخاكم 
. كالرابع خالفة مقاـ أكٕب االصطفاء ، كالثالث مقاـ خالفة أكٕب العـز ، الرسالة 

. فمقاـ خالفة النبوة للعلماء
. كمقاـ خالفة الرسالة لألبداؿ

. كمقاـ خالفة أكٕب العـز لألكتاد 
كمنهم من يقـو ُب عآب ، فمن اْلكلياء من يقـو ُب عآب مقاـ اْلنبياء . كمقاـ خالفة االصطفاء لألقطاب 

.  (كمنهم من يقـو ُب عآب مقاـ أكٕب االصطفاء ، كمنهم من يقـو ُب عآب مقاـ أكٕب العـز ، مقاـ الرسل 
، اْلبداؿ : كرٞبة اهلل ُب بالده على عباده ، خواٌص اهلل ُب أرضو  ): كقاؿ لساف الدين بن ا٣بطيب 

.  (كسيدىم الغوث ، كالنقباء ، كالنجباء ، كالعرفاء ، كاْلكتاد ، كاْلقطاب 
، فثالٜبائة يدعوف اْلخيار ، كقادة حضرة ا٢بق جل جاللو ، أىل ا٢بل كالعقد  ): كقاؿ ا٥بجويرم

كثالثة آخركف ، كأربعة يسموف اْلكتاد ، اْلبرار : كسبعة آخركف يقاؿ ٥بم ، كأربعوف آخركف يسموف اْلبداؿ 

                                                                                                                                            

" . اْلدمي " : " ا٤بيزاف " ك كقع ُب . نقال عنو  ( 2/464 )" ا٢باكم " ك ُب " ا٢بلية " ىكذا كقع ُب  (اْلرمِب  ) : (تنبيو  )
.  فاهلل أعلم 

ا٣برب الداؿ على كجود القطب ك اْلكتاد ك النجباء ك " نقلت أكثر أسانيد اْلحاديث ا٤بتقدمة من رسالة السيوطي  (فائدة  )
ك قد حشاىا باْلحاديث الضعيفة ، ك اآلثار الواىية ، ك بعضها أشد ضعفا من بعض كما يدلك ىذا التخريج ، ك " . اْلبداؿ 

من عجيب أمره أنو ٓب يذكر فيها ك ال حديثا كاحدا ُب القطب ا٤بزعـو ، ك يسميو تبعا للصوفية بالغوث أيضا ، ك كذلك ٓب 
يذكر ُب اْلكتاد ك النجباء أم حديث مرفوع ، ك إ٭با ىي كلها أ٠باء ٨بَبعة عند الصوفية ، ال تعرؼ عند السلف ، اللهم إال 

ك : ك قاؿ بعض العارفْب " ٍب نقل السيوطي عن اليافعي أنو قاؿ  . كاهلل أعلم . اسم البدؿ فهو مشهور عندىم كما تقدـ 
أثبت العرش ٍب انقش ، فا٢بديث : فنقوؿ " ! القطب ىو الواحد ا٤بذكور ُب حديث عبد اهلل بن مسعود أنو على قلب إسرافيل 

 .أف ٱبفى ذلك عليو - ال اليافعي - كذب كما ٲبعت عن الذىيب ك العسقال٘ب ، فالعجب من السيوطي 
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كٰبتاجوف ُب ، ككاحد يسمى القطب كالغوث ، كىؤالء ٝبيعا يعرفوف أحدىم اآلخر ، النقباء : يقاؿ ٥بم 
.  (اْلمور إلذف بعضهم البعض 

.  (إف من خواص القطب إمداد اهلل لو بالرٞبة كالعصمة كا٣بالفة كالنيابة  ): قاؿ أبو ا٢بسن الشاذٕب 
، أنا علٌي ُب ٞبالتو ، أنا موسى الكليم ُب مناجاتو ):  قاؿ الشعرا٘ب ُب ترٝبة إبراىيم ا٤بسوقي القرشي 

كعلى الكرسي ، أنا ُب السماء شاىدت ريب ، ألبس منهم من شئت ، أنا كل كٌٕب ُب اْلرض خلقتو بيدم 
كمن ، كبيدم جنة الفردكس إف فتحتها أفتحها ، أنا بيدم أبواب النار إف أغلقتها أغلقها بيدم ، خاطبتو 

. اىػ"زار٘ب أدخلتو جنة الفردكس
: كنقل الشعرا٘ب عن إبراىيم ا٤بسوقي القرشي قولو 

فإؽ مدار الكل من حوؿ ذركٌب ... أنا ذلك القطب ا٤ببارؾ أمره )
كال غبت إال عن قلوب عمية ... أنا مشس إشراؽ العقوؿ، كٓب أفل 

كليس يرك٘ب با٤برآة الصقيلة ... يرك٘ب ُب ا٤برآة، كىي صدية 
ٗبختلف اآلراء، كالكل أمٍب ... كيب قامت اْلنباء ُب كل أمة 
كُب حضرة ا٤بختار فزت ببغيٍب ... كال جامع إال، كٕب فيو منرب 

كإف سواىا ال يلم بفكرٌب ... كما شهدت عيِب سول عْب ذاُتا 
أجدد فيها حلة بعد حلة ... بذاٌب تقـو الذات ُب كل ذركة 
كعلول، كسلمى بعدىا، كبثينة ... فليلى كىند كالرباب، كزينب 
كما لوحوا بالقصد إال لصورٌب ... عبارات أ٠باء بغّب حقيقة 

كسرل ُب اْلكواف من قبل نشأٌب ... نعم نشأٌب ُب ا٢بب من قبل آدـ 
على ا٢برة البيضاء ُب خلويٍب ... أنا كنت ُب العلياء مع نور أٞبد 
بلطف عنايات، كعْب حقيقة ... أنا كنت ُب رؤيا الذبيح فداءه 

كأسكن ُب الفردكس أنعم بقعة ... أنت كنت مع إدريس ٤با أتى العال 
كأعطيت داكدان حالكة نغمة ... أنا كنت مع عيسى على ا٤بهد ناطقان 

ٕباران، كطوفانان على كف قدرة ... أنا كنت مع نوح ٗبا شهد الورل 
. اىػ"أنا العبد إبراىيم شيخ الطريقة... أنا القطب شيخ الوقت ُب كل حالة 
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، كل كاحد من اْلفراد كاْلقطاب لو التصرؼ ُب ٝبيع ا٤بمكلة الوجودية  ): كقاؿ عبد الكرٙب ا١بيلي
. كيعلم كل كاحد منهم ما اختلج ُب الليل كالنهار فضال عن لغات الطيور 

لو دٌبت ٭بلة سوداء على صخرة صماء ُب ليلة ظلماء : كقد قاؿ الشبلي رٞبو اهلل تعأب )): قاؿ ا١بيلي 
. أ٘ب ٨بدكع أك ٩بكور يب : كٓب أ٠بعها لقلت 

.  (كٓب أشعر ّٔا ْلنو ال يتهيأ ٥با أف تدٌب إال بقوٌب كأنا ٧بركها : ال أقوؿ : كقاؿ غّبه 
بل كاحد عن كاحد إٔب ، طريقنا ىذه ال تنسب للمشارقة كال للمغاربة  ): كقاؿ أبو العباس ا٤برسي 

. اىػ"كىو أكؿ اْلقطاب، ا٢بسن بن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو 
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 االحتفال بالمولد النبوي

  
 . (الفاطميوف)إف أكؿ من أحدث االحتفاؿ با٤بولد النبوم ىم بنو عبيد 

موسم رأس السنة، كموسم : كاف للخلفاء الفاطميْب ُب طوؿ السنة أعياد كمواسم، كىي): قاؿ ا٤بقريزم
أكؿ العاـ، كيـو عاشوراء، كمولد النيب صلى اهلل عليو كسلم، كمولد علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو، كمولد 

كمولد ا٢بسْب عليهما السالـ، كمولد فاطمة الزىراء عليها السالـ، كمولد ا٣بليفة ا٢باضر، كليلة أكؿ : ا٢بسن
رجب، كليلة نصفو، كليلة أكؿ شعباف، كليلة نصفو، كموسم ليلة رمضاف، كغرة رمضاف، ك٠باط رمضاف، كليلة 
ا٣بتم، كموسم عيد الفطر، كموسم عيد النحر، كعيد الغدير، ككسوة الشتاء، ككسوة الصيف، كموسم فتح 

. اىػ  (ا٣بليج، كيـو النوركز، كيـو الغطاس، كيـو ا٤بيالد، كٟبيس العدس، كأياـ الركوبات
. اىػ " كُب ربيع اْلكؿ ألـز الناس بوقود القناديل بالليل ُب سائر الشوارع كاْلزقة ٗبصر: "كقاؿ ا٤بقريزم 
أظهركا للناس أهنم شرفاء فاطميوف فملكوا البالد كقهركا العباد كقد ذكر ٝباعة من : " قاؿ أبو شامة 

؛ ككاف كالد عبيد  (بنو عبيد)أكابر العلماء أهنم ٓب يكونوا لذلك أىال كال نسبهم صحيحا بل ا٤بعركؼ أهنم 
ىذا من نسل القداح ا٤بلحد آّوسي كقيل كاف كالد عبيد ىذا يهوديا من أىل سلمية من بالد الشاـ ككاف 

. حدادا
كزعم أنو علوم فاطمي كادعى  (عبيد اهلل)فلما دخل ا٤بغرب تسمى ب (سعيدا)كعبيد ىذا كاف ا٠بو 

- ٓب يذكره أحد من مصنفي اْلنساب العلوية بل ذكر ٝباعة من العلماء بالنسب خالفو -نسبا ليس بصحيح 
كبُب ا٤بهدية با٤بغرب كنسبت إليو ككاف زنديقا خبيثا عدكا  (ا٤بهدم)ٍب ترقت بو ا٢باؿ إٔب أف ملك كتسمى ب 

لإلسالـ متظاىرا بالتشيع متسَبا بو حريصا على إزالة ا٤بلة اإلسالمية قتل من الفقهاء كاحملدثْب ٝباعة كثّبة 
ككاف قصده إعدامهم من الوجود لتبقى العآب كالبهائم فيتمكن من إفساد عقائدىم كضاللتهم كاهلل متم نوره 

. كلو كره الكافركف
كنشأت ذريتو على ذلك منطوين ٯبهركف بو إذا أمكنتهم الفرصة كإال أسركه، كالدعاة ٥بم منبثوف ُب 

البالد يضلوف من أمكنهم إضاللو من العباد كبقي ىذا البالء على اإلسالـ من أكؿ دكلتهم إٔب آخرىا كذلك 
( . 567)إٔب سنة سبع كستْب كٟبسمائة  (299)من ذم ا٢بجة سنة تسع كتسعْب كمائتْب 

كُب أيامهم كثرة الرافضة كاستحكم أمرىم ككضعت ا٤بكوس على الناس كاقتدل ّٔم غّبىم كأفسدت 
عقائد طوائف من أىل ا١بباؿ الساكنْب بثغور الشاـ كالنصّبية كالدرزية كا٢بشيشية نوع منهم كٛبكن رعاُتم 

. منهم لضعف عقو٥بم كجهلهم مآب يتمكنوا من غّبىم كأخذت الفرنج أكثر البالد بالشاـ كا١بزيرة
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يٌدعوف الشرؼ كنسبتهم إٔب ٦بوسي أك يهودم حٌب اشتهر ٥بم ذلك ... ككانوا أربعة عشر مستخلفا 
 (الدكلة آّوسية أك اليهودية الباطنية ا٤بلحدة)بْب العواـ فصاركا يقولوف الدكلة الفاطمية كالدكلة العلوية كإ٭با ىي 

. اىػ 
على ا٤بنابر كيكتبونو على  (أم أهنم علويوف فاطميوف )كمن قباحتهم اهنم كانوا يأمركف ا٣بطباء بذلك 

بنفسو  (ا٤بعزية)جدراف ا٤بساجد كغّبىا كخطب عبدىم جوىر الذم أخذ ٥بم الديار ا٤بصرية كبُب ٥بم القاىرة 
اللهم صلي على عبدؾ ككليك ٜبرة النبوة كسليل العَبة ا٥بادية ا٤بهدية معد أيب ٛبيم اإلماـ  ):خطبة قاؿ فيها

كذب عدٌك اهلل  (ا٤بعز لدين اهلل أمّب ا٤بؤمنْب كما صليت على آبائو الطاىرين كسلفو ا٤بنتخبْب اْلئمة الراشدين 
اللعْب فال خّب فيو كال ُب سلفو أٝبعْب كال ُب ذريتو الباقْب كالعَبة النبوية الطاىرة منهم ٗبعزؿ رٞبة اهلل عليهم 

كا٤بلقب با٤بهدم لعنو اهلل كاف يتخذ ا١بهاؿ كيسلطهم على أىل الفضل ، كعلى أمثا٥بم من الصدر اْلكؿ 
ككاف يرسل إٔب الفقهاء  كالعلماء فيذٕبوف ُب فرشهم كأرسل إٔب الرـك كسلطهم على ا٤بسلمْب كأكثر من ا١بور 

ىو ا٤بهدم )كاستصفاء اْلمواؿ كقتل الرجاؿ ككاف لو دعاة يضلوف الناس على قدر طبقاُتم فيقولوف لبعضهم 
( ىو رسوؿ اهلل كحجة اهلل )كيقولوف آلخرين  (ابن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كحجة اهلل على خلقو 

ال الو إال اهلل كحده ال شريك لو تبارؾ سبحانو كتعأب عما يقوؿ  (ىو اهلل ا٣بالق الرازؽ)كيقولوف الخرل 
الظا٤بوف علوا كبّبا ك٤با ىلك قاـ ابنو ا٤بسمى بالقائم مقامو كزاد شره على شر أبيو أضعافا مضاعفة كجاىر 

اللهم صلي  (العنوا عائشة كبعلها العنوا الغار كما حول )بشتم اْلنبياء فكاف ينادل ُب أسواؽ ا٤بهدية كغّبىا 
على نبيك كأصحابو كأزكاجو الطاىرين كألعن ىؤالء الكفرة الفجرة ا٤بلحدين كارحم من ازا٥بم ككاف سبب قلعهم 

كمن جرل على يديو تفريق ٝبعهم كأصلهم سعّبا كلقهم ثبورا كأسكنهم النار ٝبعا كاجعلهم ٩بن قلت فيهم 
. الذين ضل سعيهم ُب ا٢بياة الدنيا كىم ٰبسبوف أهنم ٰبسنوف صنعا 

كلو كفق ملوؾ اإلسالـ لصرفوا أعنة ا٣بيل إٔب مصر لغزك الباطنية ا٤بالعْب فإهنم من شر أعداء دين 
اإلسالـ كقد خرجت من حٌد ا٤بنافقْب إٔب حد آّاىرين ٤با ظهر ُب ٩بالك اإلسالـ من كفرىا كفسادىا كتعْب 
على الكافو فرض جهادىا كضرر ىؤالء أشٌد على اإلسالـ كأىلو من ضرر الكفار إذا ٓب يقم ٔبهادىا أحد إٔب 

. اىػ  (ىذه الغاية مع العلم بعظيم ضررىا كفسادىا ُب اْلرض 
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل : ٠بعت كاثلة بن اْلسقع، يقوؿ: عن عبد الواحد بن عبد اهلل النصرم، قاؿ

إف من أعظم الفرل أف يدعي الرجل إٔب غّب أبيو، أك يرم عينو ما ٓب تر، أك يقوؿ على رسوؿ »: عليو كسلم
. « اهلل صلى اهلل عليو كسلم ما ٓب يقل
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ما زالت علماء اْلمة ا٤بأمونوف علما كدينا " بنو عبيد القداح " كىؤالء : "قاؿ شيخ االسالـ ابن تيمية 
من " يقدحوف ُب نسبهم كدينهم؛ ال يذموهنم بالرفض كالتشيع؛ فإف ٥بم ُب ىذا شركاء كثّبين؛ بل ٯبعلوهنم 

الذين منهم اإل٠باعيلية كالنصّبية كمن جنسهم ا٣برمية احملمرة كأمثا٥بم من الكفار ا٤بنافقوف " القرامطة الباطنية 
 .اىػ"الذين كانوا يظهركف اإلسالـ كيبطنوف الكفر

كُب ربيع اآلخر منها كتب ىؤالء ببغداد ٧باضر تتضمن الطعن كالقدح ُب نسب : "قاؿ ابن كثّب 
الفاطميْب كىم ملوؾ مصر كليسوا كذلك، كإ٭با نسبهم إٔب عبيد بن سعد ا١برمي، ككتب ُب ذلك ٝباعة من 

العلماء كالقضاة كاْلشراؼ كالعدكؿ، كالصا٢بْب كالفقهاء، كاحملدثْب، كشهدكا ٝبيعا أف ا٢باكم ٗبصر ىو منصور 
بن نزار ا٤بلقب با٢باكم، حكم اهلل عليو بالبوار كا٣بزم كالدمار، ابن معد بن إ٠باعيل بن عبد اهلل بن سعيد، ال 
أسعده اهلل، فإف ٤با صار إٔب بالد ا٤بغرب تسمى بعبيد اهلل، كتلقب با٤بهدم، كأف من تقدـ من سلفو أدعياء 
خوارج، ال نسب ٥بم ُب كلد علي بن أيب طالب، كال يتعلقوف بسبب كأنو منزه عن باطلهم، كأف الذم ادعوه 
إليو باطل كزكر، كأهنم ال يعلموف أحدا من أىل بيوتات علي بن أيب طالب توقف عن إطالؽ القوؿ ُب أهنم 
خوارج كذبة، كقد كاف ىذا اإلنكار لباطلهم شائعا ُب ا٢برمْب، كُب أكؿ أمرىم با٤بغرب منتشرا انتشارا ٲبنع أف 
يدلس أمرىم على أحد، أك يذىب كىم إٔب تصديقهم فيما ادعوه، كأف ىذا ا٢باكم ٗبصر ىو كسلفو كفار 

فساؽ فجار، ملحدكف زنادقة، معطلوف، كلإلسالـ جاحدكف، ك٤بذىب آّوسية كالثنوية معتقدكف، قد عطلوا 
. اىػ"ا٢بدكد كأباحوا الفركج، كأحلوا ا٣بمر كسفكوا الدماء، كسبوا اْلنبياء، كلعنوا السلف، كادعوا الربوبية

كأما اٚباذ موسم غّب ا٤بواسم الشرعية كبعض ليإب شهر ربيع اْلكؿ ، : "قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية 
الٍب يقاؿ إهنا ا٤بولد ، أك بعض ليإب رجب ، أك ثامن عشر ذم ا٢بجة ، أك أكؿ ٝبعة من رجب ، أك ثامن 

شواؿ الذم يسميو ا١بهاؿ عيد اْلبرار ، فإهنا من البدع الٍب ٓب يستحبها السلف ، كٓب يفعلوىا ، كاهلل سبحانو 
. اىػ "كتعأب أعلم 

التزاـ الكيفيات كا٥بيئات ا٤بعينة، كالذكر ّٔيئة : كمنها: "كقاؿ الشاطيب ُب معرض كالمو عن البدع 
. اىػ"االجتماع على صوت كاحد، كاٚباذ يـو كالدة النيب صلى اهلل عليو كسلم عيدا، كما أشبو ذلك 

ىل تعتقدكف أف االحتفاؿ با٤بولد يقرب من اهلل ؟ ): قاؿ الشيخ عبد الرٞبن دمشقية
ما من شيء يقربكم من اهلل إال - " صلى اهلل عليو كسلم - نعم فما معُب قوؿ النيب : كإذا كاف ا١بواب 

- . صلى اهلل عليو كسلم - فلو كاف االحتفاؿ ٗبولده يقربكم إٔب اهلل ْلمركم بو النيب " . كقد أمرتكم بو 
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ا٤بدينة - صلى اهلل عليو كسلم - كأما أعياد ا٤بسلمْب فقد حددىا الشارع دكف غّبه ، فقد قدـ رسوؿ 
" إف اهلل تبارؾ كتعأب أبدلنا خّبان منهما يـو الفطر كيـو اْلضحى" ك٥بم يوماف يلعبوف فيهما ُب ا١باىلية فقاؿ 

. اىػ"فلم يبد٥بما اهلل لنا بعيد ا٤بولد
: ايػب١ٗ االٚيٞ 

. "عن انس رضي اهلل عنو اف النيب صلى اهلل عليو كسلم عق عن نفسو بعد النبوة 

ككأنو أشار بذلك إٔب أف ا٢بديث الذم كرد أف النيب صلى اهلل عليو : "اؿ ا٢بافظ ابن حجر العسقال٘بؽ
كسلم عق عن نفسو بعد النبوة ال يثبت كىو كذلك فقد أخرجو البزار من ركاية عبد اهلل بن ٧برر كىو ٗبهمالت 
عن قتادة عن أنس قاؿ البزار تفرد بو عبد اهلل كىو ضعيف اه كأخرجو أبو الشيخ من كجهْب آخرين أحدٮبا 
من ركاية إ٠باعيل بن مسلم عن قتادة كإ٠باعيل ضعيف أيضا كقد قاؿ عبد الرزاؽ أهنم تركوا حديث عبد اهلل 
بن ٧برر من أجل ىذا ا٢بديث فلعل إ٠باعيل سرقو منو ثانيهما من ركاية أيب بكر ا٤بستملي عن ا٥بيثم بن ٝبيل 
كداكد بن احملرب قاال حدثنا عبد اهلل بن ا٤بثُب عن ٜبامة عن أنس كداكد ضعيف لكن ا٥بيثم ثقة كعبد اهلل من 

رجاؿ البخارم فا٢بديث قوم اإلسناد كقد أخرجو ٧بمد بن عبد ا٤بلك بن أٲبن عن إبراىيم بن إسحاؽ السراج 
عن عمرك الناقد كأخرجو الطربا٘ب ُب اْلكسط عن أٞبد بن مسعود كالٮبا عن ا٥بيثم بن ٝبيل كحده بو فلوال ما 
ُب عبد اهلل بن ا٤بثُب من ا٤بقاؿ لكاف ىذا ا٢بديث صحيحا لكن قد قاؿ بن معْب ليس بشيء كقاؿ النسائي 
ليس بقوم كقاؿ أبو داكد ال أخرج حديثو كقاؿ الساجي فيو ضعف ٓب يكن من أىل ا٢بديث ركل مناكّب 
كقاؿ العقيلي ال يتابع على أكثر حديثو قاؿ بن حباف ُب الثقات رٗبا أخطأ ككثقو العجلي كالَبمذم كغّبٮبا 

. اىػ"فهذا من الشيوخ الذين إذا انفرد أحدىم با٢بديث ٓب يكن حجة
كشيء آخر ىو ىل ثبت أف العقيقة كانت مشركعة - : "حفظو اهلل - كقاؿ الشيخ أبو بكر ا١بزائرم 

ْلىل ا١باىلية كىم يعملوف ّٔا حٌب نقوؿ إف عبد ا٤بطلب قد عق عن ابن كلده، كىل أعماؿ أىل ا١باىلية 
إذا عق النيب صلى اهلل عليو كسلم عن نفسو شكرا ال قياما بسنة العقيقة، إذ : يعتد ّٔا ُب اإلسالـ، حٌب نقوؿ

كىل إذا ثبت أف النيب صلى اهلل عليو كسلم !! قد عق عنو؟ ؟ سبحاف اهلل ما أعجب ىذا االستدالؿ كما أغربو
ذبح شاة شكرا هلل تعأب على نعمة إٯباده كإمداده يلـز من ذلك اٚباذ يـو كالدتو صلى اهلل عليو كسلم عيدا 

للناس؟ كٓب ٓب يدع إٔب ذلك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كيبْب للناس ماذا ٯبب عليهم فيو من أقواؿ 

                                                 

( . 343ص) موسوعة اىل السنة 
 ( .19273 ح) أخرجو البيهقي ُب السنن الكربم 

 ( .595 / 9)فتح البارم  
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أنسي ذلك أـ كتمو كىو ا٤بأمور بالبالغ؟ سبحانك اللهم . كأعماؿ؟ كما بْب ذلك ُب عيدم الفطر كاْلضحى
. اىػ"إف رسولك ما نسي كال كتم كلكن اإلنساف كاف أكثر شيء جدال

: ايػب١ٗ ايجا١ْٝ 

قدـ النيب صلى اهلل عليو كسلم ا٤بدينة فرأل اليهود تصـو يـو : عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، قاؿ
ىذا يـو صاّب ىذا يـو ٪بى اهلل بِب إسرائيل من عدكىم، فصامو موسى، : ، قالوا« ما ىذا؟»: عاشوراء، فقاؿ

.  ، فصامو، كأمر بصيامو« فأنا أحق ٗبوسى منكم»: قاؿ

أف احملاسن الٍب كردت ُب فتول ا٢بافظ أف من ٙبراىا ُب عمل ): قاؿ الشيخ إ٠باعيل اْلنصارم رٞبو اهلل 
ا٤بولد ك٘بنب ضدىا كاف عمل ا٤بولد بدعة حسنة ال تعد ىي بنفسها من البدع كإ٭با البدعة فيها جعل ذلك 

االجتماع ا٤بخصوص با٥بيئة ا٤بخصوصة ُب الوقت ا٤بخصوص كاعتبار ذلك العمل من قبيل شعائر اإلسالـ الٍب 
ال تثبت إال بنص من كتاب أك سنة ٕبيث يظن العواـ ا١باىلوف بالسنن أف عمل ا٤بولد من أعماؿ القرب 

!. ا٤بطلوبة شرعا
كعمل ا٤بولد ّٔذه القيود بدعة سيئة كجناية على دين اهلل كزيادة فيو تعد من شرع ما ٓب يأذف بو اهلل كمن 

 .االفَباء على اهلل كالقوؿ ُب دينو بغّب علم
ٍب أف حديث صـو يـو عاشوراء لنجاة موسى عليو السالـ فيو كإغراؽ فرعوف فيو ليس فيو سول أف النيب 

 . اىػ"صامو كأمر بصومو دكف زيادة على ذلك-صلى اهلل عليو كسلم - 
: ايػب١ٗ ايجايج١ 

يػٍره ٩بَّا ٯبىٍمىعيوفى }: كاستدلوا بقولو تعأب  فقالوا اف ا٤براد  {قيٍل بًفىٍضًل اللًَّو كىًبرىٍٞبىًتًو فىًبذىًلكى فػىٍليػىٍفرىحيوا ىيوى خى
. رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم : بالرٞبة 

قاؿ أبو سعيد ا٣بدرم كابن عباس  (قل بفضل اهلل كبرٞبتو): قولو تعأب: "–  رٞبو اهلل – قاؿ القرطيب 
فضل اهلل القرآف، كرٞبتو أف جعلكم من : كعنهما أيضا. فضل اهلل القرآف، كرٞبتو اإلسالـ: رضي اهلل عنهما

. فضل اهلل اإلٲباف، كرٞبتو القرآف، على العكس من القوؿ اْلكؿ: كعن ا٢بسن كالضحاؾ ك٦باىد كقتادة. أىلو
. للواحد كاالثنْب كا١بمع" بذلك" كالعرب تأٌب. إشارة إٔب الفضل كالرٞبة (فبذلك فليفرحوا). غّب ىذا: كقيل

                                                 

 ( .62ص)اإلنصاؼ فيما قيل ُب ا٤بولد من الغلو كاإلجحاؼ  
( . 2004 ح) اخرجو البخارم 

بتصرؼ ، نقال عن الرد على شبهات من أجاز االحتفاؿ  (79-78ص)"  القوؿ الفصل ُب حكم االحتفاؿ ٗبولد خّب الرسل
 .با٤بولد ، ْليب معاذ السلفي 

 58: يونس
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بالتاء، كىي قراءة يزيد بن القعقاع كيعقوب " فبذلك فلتفرحوا" كركم عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قرأ
كقد ذـ الفرح ُب مواضع، . كالفرح لذة ُب القلب بإدراؾ احملبوب . (لتأخذكا مصافكم)كغّبٮبا، كُب ا٢بديث 

كلكنو  [10: ىود]« 2»" إنو لفرح فخور:" كقولو [76: القصص]" ال تفرح إف اهلل ال ٰبب الفرحْب:" كقولو
كىا ىنا  [170: آؿ عمراف]« 3»" فرحْب ٗبا آتاىم اهلل من فضلو:" فإذا قيد الفرح ٓب يكن ذما، لقولو. مطلق

. اىػ"أم بالقرآف كاإلسالـ فليفرحوا، فقيد" فبذلك فليفرحوا:" قاؿ تبارؾ كتعأب
، -صلى اهلل عليو كسلم - إف الرٞبة للناس ٓب تكن بوالدة النيب ): قاؿ الشيخ ٞبود التوٯبرم رٞبو اهلل 

. كإ٭با كانت ببعثو كإرسالو إليهم، كعلى ىذا تدؿ النصوص من الكتاب كالسنة
فنص على أف الرٞبة  (107:االنبياء) {كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى ًإالَّ رىٍٞبىةن لًٍلعىالىًمْبى  }: أما الكتاب فقوؿ اهلل تعأب

صحيح "، كٓب يتعرض لذكر كالدتو كأما السنة ففي -صلى اهلل عليو كسلم - للعا٤بْب إ٭با كانت ُب إرسالو 
إ٘ب ٓب أبعث  }: قاؿ.يا رسوؿ اهلل ادع علىى ا٤بشركْب: قيل: قاؿ- رضي اهلل عنو - عن أيب ىريرة " مسلم
أف رسوؿ - رضي اهلل عنو - ، كركل اإلماـ أٞبد كأبو داكد بإسناد حسن عن سلماف  {كإ٭با بعثت رٞبة .لعانان 
أٲبا رجل من أمٍب سببتو سبة أك لعنتو لعنة ُب غضيب فإ٭با أنا  }: خطب فقاؿ- صلى اهلل عليو كسلم - اهلل 

.  اىػ"{من كلد آدـ أغضب كما يغضبوف كإ٭با بعثِب رٞبة للعا٤بْب فاجعلها عليهم صالة يـو القيامة
: ايػب١ٗ ايسابع١ 

أتيت بدابة فوؽ ا٢بمار كدكف البغل : " عن أنس بن مالك ، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
أتدرم : فقاؿ. انزؿ فصل ففعلت: خطوىا عند منتهى طرفها، فركبت كمعي جربيل عليو السالـ فسرت فقاؿ

أتدرم أين صليت؟ صليت : انزؿ فصل فصليت، فقاؿ: أين صليت؟ صليت بطيبة كإليها ا٤بهاجر، ٍب قاؿ
أتدرم أين : فقاؿ. انزؿ فصل فنزلت فصليت: بطور سيناء حيث كلم اهلل عز كجل موسى عليو السالـ، ٍب قاؿ

.  اىػ"اْب....صليت؟ صليت ببيت ٢بم حيث كلد عيسى عليو السالـ

اف أمر جربيل عليو السالـ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم بذلك كرد من )- : رٞبو اهلل - قاؿ اْلنصارم 
ركاية شداد ابن أكس كانس بن مالك كأيب ىريرة رضي اهلل عنهم لقصة السراء لكنو مستنكر كما يتبْب فيما 

: يلي

                                                 

( . 353 / 8)تفسّب القرطيب  
، نقال عن الرد على شبهات من أجاز  (66ص) الرد القوم على الرفاعي كآّهوؿ كابن علوم كبياف أخطائهم ُب ا٤بولد النبوم 

. االحتفاؿ با٤بولد ، ْليب معاذ السلفي 
" . منكر : "صحيح كضعيف سنن النسائي، قاؿ االلبا٘ب ُب  (450ح)اخرجو  النسائي 
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حدثنا إسحاؽ بن إبراىيم بن : أما ركاية شداد بن أكس رضي اهلل عنو فقد قاؿ اإلماـ الَبمذم- أ 
العالء بن الضحاؾ الزبيدم حدثنا عمرك بن ا٢بارث عن عبد اهلل بن سآب اْلشعرم عن ٧بمد بن الوليد بن 

يا رسوؿ اهلل : قلنا: عامر الزبيدم حدثنا أبو الوليد بن عبد الرٞبن عن جبّب بن نفّب حدثنا شداد بن أكس قاؿ
انزؿ فنزلت  : (أم جربيل عليو السالـ)ٍب بلغنا أرضا بدت لنا قصور فقاؿ  (فذكر فيو):  كيف أسرم بك قاؿ

 ٢بم حيث كلد صليت ببيت: قاؿ. اهلل أعلم: فصليت ٍب ركبنا فقاؿ أتدرم أين صليت؟ قلت. فقاؿ صل
. اْب  (عيسى بن مرٙب 

كمن طريق الَبمذم ىذا بسنده كمتنو ركل البيهقي ىذه الركاية كما بينو ابن كثّب ُب تفسّبه كىذه الركاية 
 . (ىذا إسناد صحيح)تكلم فيها ا٢بافظاف الذىيب كابن كثّب متعقبْب بكالمهما قوؿ البيهقي ُب إسنادىا 

: بعد إيراد كالـ البيهقي ىذا ُب إسنادىا (142 / 1) (تاريخ اإلسالـ)فقد قاؿ ا٢بافظ الذىيب ُب 
. اىػ (ابن زبريق ػ أم إسحاؽ بن إبراىيم بن العالء الزبيدم ػ تكلم فيو النسائي: قلت)

اف اقاؿ ليس بثقة ٍب قاؿ أبو داكد ليس بشيء ككذبو  (181 / 1) (ميزاف االعتداؿ)كقاؿ ُب ترٝبتو من 
ال باس بو ٠بعت ابن ): تعقب الذىيب ّٔذا قوؿ أيب حاًب ُب ابن زبريق. ٧بدث ٞبص ٧بمد ابن عوؼ الطائي

 . (معْب يثِب عليو
كقاؿ ا٢بافظ ابن كثّب ُب تفسّبه لسورة اإلسراء بعد إيراده حديث شداد بن أكس ىذا من طريق 

ىذا إسناد صحيح قاؿ ): ٍب قاؿ بعد ٛبامو (ركاه البيهقي من طريقْب عن أيب إ٠باعيل الَبمذم بو): الَبمذم
كقد ركل ىذا ا٢بديث عن شداد بن أكس بطولو اإلماـ أبو ٧بمد عبد الرٞبن بن أيب حاًب ُب تفسّبه عن أبيو 

كال شك أف ىذا ا٢بديث أعِب : )ذكر بن كثّب ىذا كلو ٍب قاؿ (عن إسحاؽ بن إبراىيم بن العالء الزبيدم بو
ا٢بديث ا٤بركم عن شداد بن أكس مشتمل على أشياء منها ما ىو صحيح كما ذكره البيهقي كمنها ما ىو 

. اىػ (منكر كالصالة ُب بيت ٢بم كسؤاؿ الصديق عن نعت بيت ا٤بقدس كغّب ذلك كاهلل أعلم
كأما ركاية أنس رضي الو عنو ٥بذا ا٢بديث فعند النسائي ُب كتاب الصالة ٙبت عنواف فرض الصالة ُب 

اخربنا عمرك ابن ىشاـ قاؿ حدثنا ٨بلد ىو ابن ا٢بسْب عن سعيد بن عبد : )قاؿ( آّتىب)من  (221 /1)
ٍب ذكر ): العزيز قاؿ حدثنا يزيد ابن أيب مالك قاؿ حدثنا أنس بن مالك أف رسوؿ اهلل صلى اه عليو كسلم قاؿ

نزؿ فصل فنزلت فصليت فقاؿ أتدرم أين صليت؟ صليت ببت ٢بم حيث كلد : ٍب قاؿ : )(ا٢بديث كفيو
. اْب (…عيسى عليو السالـ 
ضمن أحاديث  (6 / 3)للنسائي ىذا أكرد ابن كثّب ىذه الركاية ُب تفسّبه  (آّتىب)كمن طريق 
ُب حديث ( الفصوؿ ُب اختصار سّبة الرسوؿ)كقاؿ ُب ( . فيها غرابة كنكارة جدا : )(5ص)اإلسراءقاؿ ُب 

غريب منكر جدا كإسناده مقارب كُب اْلحاديث الصحيحة ما يدؿ ) :(آّتىب)انس ىذا الذم ركاه النسائي ُب 
. اىػ (على نكارتو كاهلل أعلم
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ُب ترٝبة  (188-1/187) (آّركحْب)كأما ركاية أبيّبة رضي اهلل عنو ٥بذا ا٢بديث فعند ابن حباف ُب 
بكر بن زياد الباىلي قاؿ أبو حاًب بن حباف بعد أف ذكر أنو شيخ دجاؿ يضع ا٢بديث على الثقات ال ٰبل 

ركل ػ أم بكر بن زياد الباىلػ بكر بن زياد عن عبد اهلل بن )ذكره ُب الكتب اال على سبيل القدح فيو قاؿ 
كىذا شيء ال  (ٍب ذكر ا٢بديث)ا٤ببارؾ عن سعيد بن أيب عركبة عن قتادة عن زرارة بن أكَب عن أيب ىريرة 

. انتهى كالـ ابن حباف (يشك عواـ أصحاب ا٢بديث أنو موضوع فكيف البزؿ ُب ىذا الشأف
 -113 / 1) (ا٤بوضوعات)كقد تلقى كالـ ابن حباف ُب بكر بن زياد االىلي ىذا ابن ا١بوزم ُب 

، كالشوكا٘ب ُب  (345 / 1( )ميزاف االعتداؿ)، كالذىيب ُب  (133ص( )شفاء السقاـ)، كالسبكي ُب  (114
( . 441ص ) (الفوائد آّموعة ُب اْلحاديث ا٤بوضوعة)

بعد اف ذكر حديث انس ا٤بتقدـ كذكر  (122ص) (الفصوؿ ُب اختصار رة الرسوؿ)كقاؿ ابن كثّب ُب 
ككذلك ا٢بديث الذم تفرد بو بكر بن زياد الباىلي ا٤بَبكؾ عن عبد اهلل بن ا٤ببارؾ ): انو غريب منكر جدا قاؿ

عن سعيد بن أيب عركبة عن قتادة عن زرارة بن أكَب عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو عن النيب صلى الل عليو كسلم 
ال يثبت أيضا ٢باؿ بكر بن زياد  (ليلة أسرم يب قاؿ جربيل ىذا قرب أبيك إبراىيم انزؿ فصل فيو): قاؿ

. اىػ (ا٤بذكور
الذم يركيو بعضهم ُب  : )(169ص ) (تفسّب سورة اإلخالص)كقاؿ شيخ االسالـ ابن تيمية ُب 

حديث اإلسراء أنو قيل للنيب صلى الو عليو كسلم ىذه طيبة انزؿ فصل فنزؿ فصلى ىذا مكاف أبيك انزؿ 
فصل كذب موضوع ٓب يصل النيب صلى اهلل عليو كسلم تلك الليلة اال ُب ا٤بسجد اْلقصى خاصة كما ثبت 

. اىػ (ذلك ُب الصحيح كال نزؿ إال فيو
قد قيل انو ػ أيلنيب صلى اهلل عليو كسلم ػ نزؿ ببيت ٢بم كصلى فيو كٓب ) : (زاد ا٤بعاد)كقاؿ ابن القيم ُب 

. اىػ (يصح ذلك عنو ألبتو
ىذا كالـ أكلئك العلماء ُب ركايات أمر جربيل عليو السالـ النيب صلى اهلل عليو كسلم بو يتضح بطالف 

اف ا٤بوضمن حديث بكر بن زياد ىو من قولو ) 51-50 / 2) (لساف ا٤بيزاف)دعول ا٢بافظ ابن حجر ُب 
كأما باقية فقد جاء ُب طريق أخرل فيها الصالة ببيت ٢بم كردت من حديث شداد بن  (ٍب أتى الصخرة)

. اىػ"أكس
: ايػب١ٗ ارتاَط١ 

. أف االحتفاؿ با٤بولد يفعلو الكثّب من الناس بل يراه بعض ا٤بشايخ، كلو كاف منكران ما فعلو ىؤالء

                                                 

، نقال عن الرد على شبهات من أجاز االحتفاؿ با٤بولد  145 – 138القوؿ الفصل ُب حكم االحتفاؿ ٗبولد خّب الرسل ص  
 .، ْليب معاذ السلفي 
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عبد آّيد ٝبعة ا١بزائرم ػ حفظو اهلل ػ ُب كتابو ا٤بورد الركم ُب حكم االحتفاؿ با٤بولد . كقاؿ الشيخ د
أنتم تنكركف االحتفاؿ با٤بولد كأنتم قلة قليلة كأكثر ا٤بسلمْب ُب مشارؽ اْلرض كمغارّٔا : فإف قيل): النبوم 

. ٰبتفلوف كيفرحوف كيلعبوف، بل فعلو قـو من أىل العلم كالفضل، فعلى آثارىم ٫بن مقتدكف
إف ا٢بق ال يعرؼ بالكثرة كال بالرجاؿ، بل باْلدلة الشرعية، كقد ذـ اهلل ػ جل كعال ػ الكثرة ُب : فيقاؿ

،  [187: اْلعراؼ] ((كلكن أكثر الناس ال يعلموف)): موضع كثّبة ُب القرآف الكرٙب، من ذلك قولو ػ تعأب ػ
، كُب ا٤بقابل ٲبدح  [116: اْلنعاـ] ((كإف تطع أكثر من ُب اْلرض يضلوؾ عن سبيل اهلل)): كقولو ػ تعأب ػ

، كقد قاؿ النيب ػ صلى  ((إال اللذين آمنوا كعملوا الصا٢بات كقليل ما ىم)): القلة الٍب على ا٢بق؛ قاؿ ػ تعأب ػ
، كبينهما أمور مشتبهات ال يعلمها كثّب من الناس « :اهلل عليو كسلم ػ ، ركاه الشيخاف »ا٢بالؿ بْبّْ كا٢براـ بْبّْ

. من حديث النعماف ابن البشّب
كالعجيب أف ىذه الكثرة أكثرىا ال يعرؼ من نبيو إال ا٠بو أك ر٠بو، كأسوؤىم حظا ال يعرفو إال ُب ىذه 

. ا٤بناسبة ناىيك عن إضاعة الواجبات كانتهاؾ ا٢برمات كركوب ١بج احملرمات
كأما فعلو من بعض أىل العلم كالفضل، فهذا إف كاف فعلو ٦بتهدا كمتأكال فقد يؤجر على حسن قصده  

. ، لكن ٓب نؤمر باتبعاه ُب كبوتو كتقليده ُب ىفوتو، كإ٭با أمرنا باتباع ا٢بق كندكر معو حيثما دارت ركابو
. ٍب لو اتبعت اْلمة رخص العلماء كشذكذىم لضاع الدين كاندرست أحكامو، كانتكست أعالمو

، فمنهم من ردىا بعقلو، كمنهم من ردىا بذكقو، كمنهم  ٍب إف بعض ىؤالء موقفو من السنة معلـو مذمـو
. من ردىا بسياستو، كمنهم من ردىا برأيو أك آراء الرجاؿ

إذا فعلو قـو ذكك علم كفضل، فقد تركها أقواـ ىم أكسع علما كأدؽ فهما، كأبر قلوبا كأقل : ٍب يقاؿ
. تكلفا من الصحابة كالتابعْب كاْلئمة آّتهدين

ىذا ىو التقليد : قد كرثناه أبا عن جد، كاتبع ُب ذلك آخرنا أكلنا، كالحقنا سابقنا، فيقاؿ: فإف قيل
كإذا قيل ٥بم تعالوا إٔب )): ا٤بذمـو الذم ذمو اهلل ُب كتابو كىو اتباع ما كاف عليو اآلباء كاْلجداد، فقاؿ ػ تعأب ػ

( (ما أنزؿ اهلل كإٔب الرسوؿ قالوا حسبنا ما كجدنا عليو آباءنا أك لو كاف آباؤىم ال يعقلوف شيئا كال يهتدكف
[ . 104: ا٤بائدة]

ليس ُب الدين بدعة حسنة كبدعة قبيحة، بل إف النيب ػ صلى : إذا نعتربىا بدعة حسنة، فيقاؿ: فإف قيل
، فهذا نص ال ٰبل رد داللتو على ذـ  ((كل بدعة ضاللة)): اهلل عليو كسلم ػ قاؿ القوؿ الفصل ليس با٥بزؿ

. البدع مطلقا، أك معارضتو بعادات أك قوؿ بعض العلماء
، ركاه  (كل بدعة ضاللة كإف رآىا الناس حسنة): كقد قاؿ عبد اهلل بن عمر ػ رضي اهلل عنهما ػ

 .اىػ  (126رقم )» أصوؿ االعتقاد « الاللكائي ُب

                                                 

 ( .9-8، ص 4العدد )ا١بزائرية، »منابر ا٥بدل « ٦بلة 
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:  ايػب١ٗ ايطادض١ 

: ادعوا رؤيتو صلي اهلل عليو كسلم ُب ا٤بناـ كانو اقرىم علي قياـ ا٤بوالد 

قد يفهم من كوف الرؤيا جزءا من أجزاء النبوة، كٓب يذكر أهنا جزء من الرسالة أنو : "قاؿ ا٢بافظ العراقي 
ال يعتمد عليها ُب إثبات حكم، كإف أفادت االطالع على غيب فشأف النبوة االطالع على الغيب كشأف 

ُب - صلى اهلل عليو كسلم - الرسالة تبليغ اْلحكاـ للمكلفْب كيَبتب على ذلك أنو لو أخرب صادؽ عن النيب 
النـو ٕبكم شرعي ٨بالف ٤با تقرر ُب الشريعة ٓب نعتمده كذكر بعضهم أف سبب ذلك نقص الرائي لعدـ 

- صلى اهلل عليو كسلم - ضبطو، كقد حكي عن القاضي حسْب أف شخصا قاؿ لو ليلة شك رأيت النيب 
كقاؿ ٕب صم غدا أك ٫بو ذلك فقاؿ لو القاضي قد قاؿ لنا ُب اليقظة ال تصوموا غدا فنحن نعتمد ذلك أك ما 

. اىػ"ىذا معناه كحكى القاضي عياض اإلٝباع على عدـ اعتماد ا٤بناـ ُب ذلك
إف ٞبزة الزيات رأل النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب ا٤بناـ فعرض عليو ما ٠بعو من )قولو : "قاؿ النوكم  

قاؿ القاضي عياض رٞبو اهلل ىذا كمثلو استئناس كاستظهار على ما تقرر  (أباف فما عرؼ منو إال شيئا يسّبا
من ضعف أباف ال أنو يقطع بأمر ا٤بناـ كال أنو تبطل بسببو سنة ثبتت كال تثبت بو سنة ٓب تثبت كىذا بإٝباع 
العلماء ىذا كالـ القاضي ككذا قالو غّبه من أصحابنا كغّبىم فنقلوا االتفاؽ على أنو ال يغّب بسبب ما يراه 
النائم ما تقرر ُب الشرع كليس ىذا الذم ذكرناه ٨بالفا لقولو صلى اهلل عليو كسلم من رآ٘ب ُب ا٤بناـ فقد رآ٘ب 
فإف معُب ا٢بديث أف رؤيتو صحيحة كليست من أضغاث اْلحالـ كتلبيس الشيطاف كلكن ال ٯبوز إثبات 

حكم شرعي بو ْلف حالة النـو ليست حالة ضبط كٙبقيق ٤با يسمعو الرائي كقد اتفقوا على أف من شرط من 
تقبل ركايتو كشهادتو أف يكوف متيقظا ال مغفال كال سىء ا٢بفظ كال كثّب ا٣بطأ كال ٨بتل الضبط كالنائم ليس 
ّٔذه الصفة فلم تقبل ركايتو الختالؿ ضبطو ىذا كلو ُب مناـ يتعلق بإثبات حكم على خالؼ ما ٰبكم بو 

الوالة أما إذا رأل النيب صلى اهلل عليو كسلم يأمره بفعل ما ىو مندكب إليو أك ينهاه عن منهي عنو أك يرشده 
إٔب فعل مصلحة فال خالؼ ُب استحباب العمل على كفقو ْلف ذلك ليس حكما ٗبجرد ا٤بناـ بل تقرر من 

. اىػ "أصل ذلك الشيء كاهلل أعلم
لو كانت ليلة الثالثْب من شعباف كٓب ير الناس ا٥بالؿ فرأل إنساف النيب صلى اهلل عليو كسلم  : "كقاؿ  

ُب ا٤بناـ فقاؿ لو الليلة أكؿ رمضاف ٓب يصح الصـو ّٔذا ا٤بناـ ال لصاحب ا٤بناـ كال لغّبه ذكره القاضي حسْب 
. اىػ"ُب الفتاكل كآخركف من أصحابنا كنقل القاضي عياض اإلٝباع عليو 

                                                 

 ( .215 / 8)طرح التثريب ُب شرح التقريب  

( . 115 / 1) شرح النوكم على مسلم 
 ( .281 / 6)آّموع شرح ا٤بهذب  
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ينبغي ا٢بذر من تالعب الشيطاف بالناس ُب رؤيا ا٤بنامات فكم ضل : " قاؿ عبد العزيز بن ناصر ا١بليل
أفراد بل أقواـ بسبب الرؤيا ُب النـو فعطلت أحكاـ كاٚبذت مواقف بنيت عليو أعماؿ ما أنزؿ اهلل ّٔا من 
سلطاف بل كاعتدم بسببها على معصومْب كل ذلك بسبب رؤيا ُب النـو من كرائها الشيطاف ُب غالب 

اْلحياف كقد يرـب الشيطاف كيده كأالعيبو مع ذريتو ُب نشر رؤيا كاحدة بْب فئاـ من الناس حٌب تتواطأ رؤياىم 
. اىػ " فال يشكوف بصدقها فيعملوف ّٔا كيبنوف عليها مواقف كىذا حاصل مشاىد 

: ايػب١ٗ ايطابع١ 

تىوي ييصىلُّوفى عىلىى النَّيبّْ يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا صىلُّوا عىلىٍيًو كىسىلّْميوا  }: استدلوا بقولو تعأب ًإفَّ اللَّوى كىمىالًئكى
 ، علي ٚبصيص يـو ميالده صلي اهلل عليو كسلم بالصالة عليو كذكر اهلل ، كقالوا اف قوؿ اهلل  {تىٍسًليمان 
ذيكا ًمٍن مىقىاـً ًإبٍػرىاًىيمى ميصىٌلىن  }: تعأب  دؿ على االىتماـ بكل ما يتعلق باْلنبياء كمنها 125:البقرة[ {كىاٚبًَّ

 .االىتماـ بيـو ميالده عليو افضل الصالة كالسالـ 

اف ٚبصيص عبادة ّٔئية ٨بصوصة ُب زماف كمكاف ٨بصوصْب علي  ( )مر معنا ُب الكتاب صفحة 
. كجو ٓب يرد ُب الشرع ىو عْب البدع كقد اطلنا الكالـ حوؿ ىذا ا٤بوضوع فراجعو 

:  ايػب١ٗ ايجا١َٓ 

يا : أهنا قالت: أف أـ حبيبة بنت أيب سفياف، أخربُتا: عركة بن الزبّب، أف زينب بنت أيب سلمة، أخربتو
نعم، لست لك ٗبخلية، كأحب من : ، فقلت« أكٙببْب ذلك»: رسوؿ اهلل، انكح أخٍب بنت أيب سفياف، فقاؿ

فإنا ٫بدث أنك تريد : قلت. « إف ذلك ال ٰبل ٕب»: شاركِب ُب خّب أخٍب، فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم
لو أهنا ٓب تكن ربيبٍب ُب حجرم ما »: نعم، فقاؿ: ، قلت« بنت أـ سلمة»: أف تنكح بنت أيب سلمة؟ قاؿ

، « حلت ٕب، إهنا البنة أخي من الرضاعة، أرضعتِب كأبا سلمة ثويبة، فال تعرضن علي بناتكن كال أخواتكن
كاف أبو ٥بب أعتقها، فأرضعت النيب صلى اهلل عليو كسلم، فلما مات أبو : قاؿ عركة، كثويبة موالة ْليب ٥بب

ٓب ألق بعدكم غّب أ٘ب سقيت ُب ىذه : ماذا لقيت؟ قاؿ أبو ٥بب: ٥بب أريو بعض أىلو بشر حيبة، قاؿ لو
. "بعتاقٍب ثويبة 

كُب ا٢بديث داللة على أف الكافر قد ينفعو العمل الصاّب ُب اآلخرة لكنو ٨بالف : " قاؿ ابن حجر 
لظاىر القرآف قاؿ اهلل تعأب كقدمنا إٔب ما عملوا من عمل فجعلناه ىباء منثورا كأجيب أكال بأف ا٣برب مرسل 

                                                 

 1/124 ىامش مدارج السالكْب 
 56:  سورة اْلحزاب

 ( .5101 ح)اخرجو البخارم  
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أرسلو عركة كٓب يذكر من حدثو بو كعلى تقدير أف يكوف موصوال فالذم ُب ا٣برب رؤيا مناـ فال حجة فيو كلعل 
. اىػ"الذم رآىا ٓب يكن إذ ذاؾ أسلم بعد فال ٰبتج بو 

. اىػ"إف الرائي لو ىو أخوه العباس : كذكر السهيلي كغّبه: "قاؿ ابن كثّب  
- ككاف رسوؿ اهلل : كأخربنا ٧بمد بن عمر عن غّب كاحد من أىل العلم قالوا: قاؿ: "قاؿ ابن سعد 
كطلبت إٔب أيب ٥بب أف . كىي يومئذ ٩بلوكة. ككانت خدٯبة تكرمها. يصلها كىو ٗبكة- صلى اهلل عليو كسلم 
إٔب ا٤بدينة أعتقها أبو - صلى اهلل عليو كسلم - فلما ىاجر رسوؿ اهلل . فأىب أبو ٥بب. تبتاعها منو لتعتقها

حٌب جاءه خربىا أهنا قد توفيت . يبعث إليها بصلة ككسوة- صلى اهلل عليو كسلم - ككاف رسوؿ اهلل . ٥بب
. اىػ"مرجعو من خيرب . سنة سبع

 :ايػب١ٗ ايتاضع١ 

إذا كاف أىل الصليب اٚبذكا ليلة مولد  : )(14ص)" الترب ا٤بسبوؾ"كاحتجوا بقوؿ السخاكم رٞبو اهلل ُب 
. (نبيهم عيدان أكرب فأىل اإلسالـ أكٔب بالتكرٙب كأجدر

لتتبعن سنن من قبلكم شربا بشرب، »: عن أيب سعيد رضي اهلل عنو، أف النيب صلى اهلل عليو كسلم، قاؿ
. «فمن»: اليهود، كالنصارل قاؿ: ، قلنا يا رسوؿ اهلل« كذراعا بذراع، حٌب لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه

. "عن ابن عمر قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من تشبو بقـو فهو منهم
  :ايػب١ٗ ايعاغس٠ 

: عن أيب قتادة اْلنصارم رضي اهلل عنو، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم سئل عن صومو؟ قاؿ
رضينا باهلل ربا، كباإلسالـ دينا، كٗبحمد : فغضب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فقاؿ عمر رضي اهلل عنو

: قاؿ« -أك ما صاـ كما أفطر - ال صاـ كال أفطر »: فسئل عن صياـ الدىر؟ فقاؿ: قاؿ. رسوال، كببيعتنا بيعة
؟ قاؿ ، كإفطار يومْب؟ قاؿ: قاؿ« كمن يطيق ذلك؟»: فسئل عن صـو يومْب كإفطار يـو : كسئل عن صـو يـو

؟ قاؿ: قاؿ« ليت أف اهلل قوانا لذلك» ، كإفطار يـو عليو السالـ - ذاؾ صـو أخي داكد »: كسئل عن صـو يـو
: قاؿ« -أك أنزؿ علي فيو - ذاؾ يـو كلدت فيو، كيـو بعثت »: كسئل عن صـو يـو االثنْب؟ قاؿ: قاؿ« -

                                                 

 145 / 9فتح البارم  
 ( .332 / 2)البداية كالنهاية ط إحياء الَباث  
 ( .87 / 1)الطبقات الكربل ط العلمية  
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: كسئل عن صـو يـو عرفة؟ فقاؿ: قاؿ« صـو ثالثة من كل شهر، كرمضاف إٔب رمضاف، صـو الدىر»: فقاؿ
. « يكفر السنة ا٤باضية»: كسئل عن صـو يـو عاشوراء؟ فقاؿ: قاؿ« يكفر السنة ا٤باضية كالباقية»

 :فا١بواب على ذلك من كجوه ): قاؿ ابن عثيمْب 
أف الصـو ليس احتفاال ٗبولده كاحتفاؿ ىؤالء، كإ٭با ىو صـو كإمساؾ، أما ىؤالء الذين ٯبعلوف : اْلكؿ

 .لو ا٤بوالد؛ فاحتفا٥بم على العكس من ذلك
أف ىذا اليـو إذا صامو اإلنساف؛ فهو يـو مبارؾ حصل فيو ىذا الشيء، كليس ا٤بعُب أننا ٫بتفل : فا٤بعُب

 .ّٔذا اليـو
أنو عمل فرض أف يكوف ىذا أصال؛ فإنو ٯبب أف يقتصر فيو على ما كرد؛ ْلف العبادات توقيفية، : الثا٘ب

كلو كاف االحتفاؿ ا٤بعهود عند الناس اليـو مشركعا لبينو النيب صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، إما بقولو، أك فعلو، أك 
 .إقراره

ال يقيدكنو بيـو االثنْب، بل ُب - صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -أف ىؤالء الذين ٰبتفلوف ٗبولد النيب : الثالث
اليـو الذم زعموا مولده فيو، كىو اليـو الثا٘ب عشر من شهر ربيع اْلكؿ، مع أف ذلك ٓب يثبت من الناحية 

 .التارٱبية، كقد حقق بعض الفلكيْب ا٤بتأخرين ذلك؛ فكاف ُب اليـو التاسع ال ُب اليـو الثا٘ب عشر
صىلَّى -أف االحتفاؿ ٗبولده على الوجو ا٤بعركؼ بدعة ظاىرة؛ ْلنو ٓب يكن معركفا على عهد النيب : الرابع

. اىػ"كأصحابو، مع قياـ ا٤بقتضي لو كعدـ ا٤بانع منو- اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى 
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 التوسـل

: ايتٛضٌ يف ايًػ١ 

. كالتوسيل كالتوسل كاحد. الوسيلة ما يتقرب بو إٔب الغّب، كا١بمع الوسل كالوسائل: "قاؿ ابن منظور 
اللهم آت ٧بمدا الوسيلة ؛ ىي ُب اْلصل ما يتوصل بو إٔب الشيء كيتقرب بو، كا٤براد بو : كُب حديث اْلذاف 

ىي منزلة من منازؿ ا١بنة كما جاء ُب : ىي الشفاعة يـو القيامة، كقيل: ُب ا٢بديث القرب من اهلل تعأب، كقيل
. اىػ"كأنت ال تنهر حظا كاسال : كاجب؛ قاؿ رؤبة : كشيء كاسل. ا٢بديث

: ايفسم بني ايتٛضٌ ٚاالضتػاث١ 

.. كبينهما فرؽ عظيم أبعد ما بْب ا٤بشرؽ كا٤بغرب): قاؿ الشيخ عبد اهلل بن ٧بمد بن عبد الوىاب 
فالعامة الذين يتوسلوف ُب أدعيتهم باْلنبياء كالصا٢بْب كقوؿ أحدىم أتوسل إليك بنبيك أك ٗبالئكتك أك 

بالصا٢بْب أك ٕبق فالف كغّب ذلك ٩با يقولونو ُب أدعيتهم يعلموف أهنم ال يستغيثوف ّٔذه اْلمور كال يسألوهنا 
كينادكهنا فإف ا٤بستغيث بالشيء طالب منو سائل لو، كا٤بتوسل بو ال يدعو كال يطلب منو، كال يسأؿ كإ٭با 

يطلب بو، ككل أحد يفرؽ بْب ا٤بدعو بو كبْب ا٤بدعو كا٤بستغاث، كال يعرؼ ُب لغة أحد من بِب آدـ أف من 
قاؿ أتوسل إليك برسولك أك أتوجو إليك برسولك فقد استغاث بو حقيقة فإهنم يعلموف أف ا٤بستغاث بو 

 .اىػ  (مسئوؿ مدعو فيفرقوف بْب ا٤بسئوؿ كبْب ا٤بسئوؿ بو، سواء استغاث با٣بالق أك با٤بخلوؽ
: ايتٛضٌ املػسٚع

 

( . 180اآلية : سورة اْلعراؼ) {كىلًلًَّو اٍْلى٠ٍبىاءي ا٢بٍيٍسُبى فىاٍدعيوهي ًّٔىا}: قاؿ تعإب 
 

انطلق : " ٠بعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ: عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما، قاؿ
ثالثة رىط ٩بن كاف قبلكم حٌب أككا ا٤ببيت إٔب غار، فدخلوه فا٫بدرت صخرة من ا١ببل، فسدت عليهم الغار، 

اللهم كاف ٕب : إنو ال ينجيكم من ىذه الصخرة إال أف تدعوا اهلل بصاّب أعمالكم، فقاؿ رجل منهم: فقالوا
أبواف شيخاف كبّباف، ككنت ال أغبق قبلهما أىال، كال ماال فنأل يب ُب طلب شيء يوما، فلم أرح عليهما حٌب 

ناما، فحلبت ٥بما غبوقهما، فوجدُتما نائمْب ككرىت أف أغبق قبلهما أىال أك ماال، فلبثت كالقدح على 
يدم، أنتظر استيقاظهما حٌب برؽ الفجر، فاستيقظا، فشربا غبوقهما، اللهم إف كنت فعلت ذلك ابتغاء 

، قاؿ النيب صلى اهلل "كجهك، ففرج عنا ما ٫بن فيو من ىذه الصخرة، فانفرجت شيئا ال يستطيعوف ا٣بركج 
                                                 

 ( .725 / 11)لساف العرب  

 . 1/70 ٦بموعة الرسائل كا٤بسائل 



 
157 

 

اللهم كانت ٕب بنت عم، كانت أحب الناس إٕب، فأردُتا عن نفسها، فامتنعت : كقاؿ اآلخر: " عليو كسلم
مِب حٌب أ٤بت ّٔا سنة من السنْب، فجاءتِب، فأعطيتها عشرين كمائة دينار على أف ٚبلي بيِب كبْب نفسها، 

ال أحل لك أف تفض ا٣باًب إال ٕبقو، فتحرجت من الوقوع عليها، : ففعلت حٌب إذا قدرت عليها، قالت
فانصرفت عنها كىي أحب الناس إٕب، كتركت الذىب الذم أعطيتها، اللهم إف كنت فعلت ابتغاء كجهك، 

، قاؿ النيب صلى اهلل عليو "فافرج عنا ما ٫بن فيو، فانفرجت الصخرة غّب أهنم ال يستطيعوف ا٣بركج منها 
اللهم إ٘ب استأجرت أجراء، فأعطيتهم أجرىم غّب رجل كاحد ترؾ الذم لو كذىب، : كقاؿ الثالث: " كسلم

كل ما ترل : يا عبد اهلل أد إٕب أجرم، فقلت لو: فثمرت أجره حٌب كثرت منو اْلمواؿ، فجاء٘ب بعد حْب فقاؿ
إ٘ب ال أستهزئ بك، : يا عبد اهلل ال تستهزئ يب، فقلت: من أجرؾ من اإلبل كالبقر كالغنم كالرقيق، فقاؿ

فأخذه كلو، فاستاقو، فلم يَبؾ منو شيئا، اللهم فإف كنت فعلت ذلك ابتغاء كجهك، فافرج عنا ما ٫بن فيو، 
  ."فانفرجت الصخرة، فخرجوا ٲبشوف 

 

عن شريك بن عبد اهلل بن أيب ٭بر، أنو ٠بع أنس بن مالك، يذكر أف رجال دخل يـو ا١بمعة من باب 
كاف كجاه ا٤بنرب، كرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قائم ٱبطب، فاستقبل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قائما، 

فرفع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو : ىلكت ا٤بواشي، كانقطعت السبل، فادع اهلل يغيثنا، قاؿ: يا رسوؿ اهلل: فقاؿ
كال كاهلل ما نرل ُب السماء من : قاؿ أنس« اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا»: كسلم يديو، فقاؿ

فطلعت من كرائو سحابة مثل الَبس، : سحاب، كال قزعة كال شيئا كما بيننا كبْب سلع من بيت، كال دار قاؿ
كاهلل ما رأينا الشمس ستا، ٍب دخل رجل من ذلك الباب ُب : فلما توسطت السماء، انتشرت ٍب أمطرت، قاؿ

ىلكت : يا رسوؿ اهلل: ا١بمعة ا٤بقبلة، كرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قائم ٱبطب، فاستقبلو قائما، فقاؿ
اللهم »: فرفع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يديو، ٍب قاؿ: اْلمواؿ كانقطعت السبل، فادع اهلل ٲبسكها، قاؿ

فانقطعت، : قاؿ« حوالينا، كال علينا، اللهم على اآلكاـ كا١بباؿ كاآلجاـ كالظراب كاْلكدية كمنابت الشجر
. «ال أدرم»: أىو الرجل اْلكؿ؟ قاؿ: فسألت أنس بن مالك: كخرجنا ٭بشي ُب الشمس قاؿ شريك

: ايتٛضٌ بادتاٙ اٚ ايرات غسى باهلل تعايٞ 

ييوًلجي اللٍَّيلى ُب النػَّهىاًر كىييوًلجي النػَّهىارى ُب اللٍَّيًل كىسىخَّرى الشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى كيلّّ ٯبىٍرًم }: قاؿ تعإب 
ًٍلكيوفى ًمٍن ًقٍطًمّبو  ًإٍف  (13)ًْلىجىلو ميسىمِّى ذىًلكيمي اللَّوي رىبُّكيٍم لىوي اٍلميٍلكي كىالًَّذينى تىٍدعيوفى ًمٍن ديكنًًو مىا ٲبى

عيوا مىا اٍستىجىابيوا لىكيٍم كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يىٍكفيريكفى ًبًشرًٍككيٍم كىالى يػينىبّْئيكى  تىٍدعيوىيٍم الى يىٍسمىعيوا ديعىاءىكيٍم كىلىٍو ٠بًى
ًبّبو  ًٍلكيوفى }: ، كقاؿ تعإب  (14، 13: فاطر) {ًمٍثلي خى قيًل اٍدعيوا الًَّذينى زىعىٍمتيٍم ًمٍن ديكًف اللًَّو الى ٲبى
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: سبأ) {ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو ُب السَّمىاكىاًت كىالى ُب اٍْلىٍرًض كىمىا ٥بىيٍم ًفيًهمىا ًمٍن ًشٍرؾو كىمىا لىوي ًمنػٍهيٍم ًمٍن ظىًهّبو 
ًٍلكيوفى كىٍشفى الضُّرّْ عىٍنكيٍم كىالى ٙبىًٍويالن } : ، كقاؿ تعإب  (22 قيًل اٍدعيوا الًَّذينى زىعىٍمتيٍم ًمٍن ديكنًًو فىالى ٲبى
ابىوي ًإفَّ  (56) مي اٍلوىًسيلىةى أىيػُّهيٍم أىقٍػرىبي كىيػىٍرجيوفى رىٍٞبىتىوي كىٱبىىافيوفى عىذى أيكلىًئكى الًَّذينى يىٍدعيوفى يػىٍبتػىغيوفى ًإٔبى رىًّّْٔ

كىًإٍف ٲبىٍسىٍسكى اللَّوي ًبضيرٍّل فىالى }: ، كقاؿ تعإب  (57، 56: اإلسراء) {عىذىابى رىبّْكى كىافى ٧بىٍذيكرنا 
: ، كقاؿ تعإب  (17: اْلنعاـ) {كىاًشفى لىوي ًإالَّ ىيوى كىًإٍف ٲبىٍسىٍسكى ًٖبىٍّبو فػىهيوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره 

بىٍل  (40)قيٍل أىرىأىيٍػتىكيٍم ًإٍف أىتىاكيٍم عىذىابي اللًَّو أىٍك أىتػىٍتكيمي السَّاعىةي أىغىيػٍرى اللًَّو تىٍدعيوفى ًإٍف كيٍنتيٍم صىاًدًقْبى }
، كقاؿ  (41، 40: اْلنعاـ) {ًإيَّاهي تىٍدعيوفى فػىيىٍكًشفي مىا تىٍدعيوفى إًلىٍيًو ًإٍف شىاءى كىتػىٍنسىٍوفى مىا تيٍشرًكيوف

ًٍلكي لىكيٍم ضىرِّا كىالى نػىٍفعنا كىاللَّوي ىيوى السًَّميعي اٍلعىًليمي }: تعإب   ){قيٍل أىتػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اللًَّو مىا الى ٲبى
ًء }: ، كقاؿ تعإب  (76: ا٤بائدة كىيػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اللًَّو مىا الى يىضيرُّىيٍم كىالى يػىنػٍفىعيهيٍم كىيػىقيوليوفى ىىؤيالى

شيفىعىاؤينىا ًعٍندى اللًَّو قيٍل أىتػينىبّْئيوفى اللَّوى ٗبىا الى يػىٍعلىمي ُب السَّمىاكىاًت كىالى ُب اٍْلىٍرًض سيٍبحىانىوي كىتػىعىأبى عىمَّا 
يني ا٣بٍىاًلصي كىالًَّذينى اٚبَّىذيكا ًمٍن ديكنًًو أىٍكلًيىاءى مىا }: ، كقاؿ تعإب  (18: يونس) {ييٍشرًكيوف أىالى لًلًَّو الدّْ

نػىهيٍم ُب مىا ىيٍم ًفيًو ٱبىٍتىًلفيوفى ًإفَّ اللَّوى الى يػىٍهًدم مىٍن  نػىٍعبيديىيٍم ًإالَّ لًيػيقىرّْبيونىا ًإٔبى اللًَّو زيٍلفىى ًإفَّ اللَّوى ٰبىٍكيمي بػىيػٍ
كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم مىٍن خىلىقى السَّمىاكىاًت كىاٍْلىٍرضى لىيػىقيولينَّ }: ، كقاؿ تعإب  (3: الزمر) {ىيوى كىاًذبه كىفَّاره 

اللَّوي قيٍل أىفػىرىأىيٍػتيٍم مىا تىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اللًَّو ًإٍف أىرىادى٘بى اللَّوي ًبضيرٍّل ىىٍل ىينَّ كىاًشفىاتي ضيرًّْه أىٍك أىرىادى٘ب ًبرىٍٞبىةو 
كىالى }: ، كقاؿ تعإب  (38: الزمر) {ىىٍل ىينَّ ٩بيًٍسكىاتي رىٍٞبىًتًو قيٍل حىٍسيبى اللَّوي عىلىٍيًو يػىتػىوىكَّلي اٍلميتػىوىكّْليوفى 

،  (106: يونس) {تىدٍعي ًمٍن ديكًف اللًَّو مىا الى يػىنػٍفىعيكى كىالى يىضيرُّؾى فىًإٍف فػىعىٍلتى فىًإنَّكى ًإذنا ًمنى الظَّاًلًمْب
قيٍل أىرىأىيٍػتيٍم مىا تىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اللًَّو أىريك٘ب مىاذىا خىلىقيوا ًمنى اٍْلىٍرًض أىـٍ ٥بىيٍم ًشٍرؾه ُب }: كقاؿ تعإب 

ا أىٍك أىثىارىةو ًمٍن ًعٍلمو ًإٍف كيٍنتيٍم صىاًدًقْبى  كىمىٍن أىضىلُّ ٩بٍَّن يىٍدعيو  (4)السَّمىاكىاًت ائٍػتيو٘ب ًبًكتىابو ًمٍن قػىٍبًل ىىذى
كىًإذىا حيًشرى النَّاسي  (5)ًمٍن ديكًف اللًَّو مىٍن الى يىٍستىًجيبي لىوي ًإٔبى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة كىىيٍم عىٍن ديعىائًًهٍم غىاًفليوفى 

اءن كىكىانيوا بًًعبىادىًُتًٍم كىاًفرًينى  أىييٍشرًكيوفى مىا الى ٱبىٍليقي }: ، كقاؿ تعإب  (6- 4: اْلحقاؼ) {كىانيوا ٥بىيٍم أىٍعدى
ٍيئنا كىىيٍم ٱبيٍلىقيوفى  كىًإٍف تىٍدعيوىيٍم ًإٔبى  (192)كىالى يىٍستىًطيعيوفى ٥بىيٍم نىٍصرنا كىالى أىنٍػفيسىهيٍم يػىٍنصيريكفى  (191)شى

ًإفَّ الًَّذينى تىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اللًَّو  (193)ا٥ٍبيدىل الى يػىتًَّبعيوكيٍم سىوىاءه عىلىٍيكيٍم أىدىعىٍوٛبييوىيٍم أىـٍ أىنٍػتيٍم صىاًمتيوفى 
، كقاؿ  (194 – 191: اْلعراؼ) {ًعبىاده أىٍمثىاليكيٍم فىاٍدعيوىيٍم فػىٍليىٍستىًجيبيوا لىكيٍم ًإٍف كيٍنتيٍم صىاًدًقْبى 

ٍيئنا كىىيٍم ٱبيٍلىقيوفى }: تعإب  أىٍموىاته غىيػٍري أىٍحيىاءو كىمىا  (20)كىالًَّذينى يىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اللًَّو الى ٱبىٍليقيوفى شى
يىا أىيػُّهىا النَّاسي ضيًربى مىثىله فىاٍستىًمعيوا لىوي }: ، كقاؿ تعإب  (21، 20: النحل) {يىٍشعيريكفى أىيَّافى يػيبػٍعىثيوفى 

ٍيئنا الى  ًإفَّ الًَّذينى تىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اللًَّو لىٍن ٱبىٍليقيوا ذيبىابنا كىلىًو اٍجتىمىعيوا لىوي كىًإٍف يىٍسليبػٍهيمي الذُّبىابي شى
( . 73: ا٢بج) {يىٍستػىٍنًقذيكهي ًمٍنوي ضىعيفى الطَّاًلبي كىاٍلمىٍطليوبي 

 : ايػب١ٗ االٚيٞ 
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ًبيًلًو لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوف}استدلوا  : ا٤بائدة ){يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اللَّوى كىابٍػتػىغيوا إًلىٍيًو اٍلوىًسيلىةى كىجىاًىديكا ُب سى
35 . )

. ليس ُب االية ما يدؿ علي جواز التوسل با١باه اك الذات 
قاؿ سفياف الثورم ثنا أيب عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس  {كابتغوا إليو الوسيلة }: " قاؿ ابن كثّب

أم القربة ككذا قاؿ ٦باىد كأبو كائل كا٢بسن كقتادة كعبد اهلل بن كثّب كالسدم كابن زيد كغّب كاحد، كقاؿ 
 {أكلئك الذين يدعوف يبتغوف إٔب رّٔم الوسيلة }قتادة أم تقربوا إليو بطاعتو كالعمل ٗبا يرضيو كقرأ ابن زيد 

إذا غفل الواشوف : كىذا الذم قالو ىؤالء اْلئمة ال خال ؼ بْب ا٤بفسرين فيو كانشد عليو ابن جرير قوؿ الشاعر
. اىػ " عدنا لوصلنا كعاد التصاُب بيننا كالوسائل 

يا أيها الذين صٌدقوا اهلل كرسولو فيما أخربىم : يعِب جل ثناؤه بذلك: قاؿ أبو جعفر: " قاؿ الطربم 
أجيبوا اهلل فيما أمركم كهناكم بالطاعة لو ُب ذلك، : يقوؿ" اتقوا اهلل"ككعىد من الثواب كأكعدى من العقاب 

كاطلبوا القربة : ، يقوؿ" كابتغوا إليو الوسيلة"كحقّْقوا إٲبانكم كتصديقكم ربَّكم كنبيَّكم  ، بالصاّب من أعمالكم 
تقرَّبت إليو، : ، ٗبعُب"توسلت إٔب فالف بكذا:"من قوؿ القائل" الفعيلة"ىي": الوسيلة"إليو بالعمل ٗبا يرضيو، ك

: كمنو قوؿ عنَبة
إفَّ الرّْجىاؿى ٥بىيٍم إًلىٍيًك كىًسيلىةه   ًإٍف يىٍأخيذيكًؾ، تكىحًَّلي كٚبىىضَّيب  

:  ، القيٍربة، كمنو قوؿ اآلخر"الوسيلة"يعِب بػ
نػىنىا كىالوىسىاًئلي   ًإذىا غىفىلى الوىاشيوفى عيٍدنىا ًلوىٍصًلنىا   كىعىادى التَّصىاُب بػىيػٍ

. كبنحو الذم قلنا ُب ذلك قاؿ أىل التأكيل
: ذكر من قاؿ ذلك

ح، كحدثنا ابن ككيع قاؿ، حدثنا = حدثنا ابن بشار قاؿ، حدثنا أبو أٞبد الزبّبم قاؿ، حدثنا سفياف
. القربة ُب اْلعماؿ: ، قاؿ"كابتغوا إليو الوسيلة:"عن منصور، عن أيب كائل= زيد بن ا٢بباب، عن سفياف

كابتغوا إليو :"عن طلحة، عن عطاء= ح، كحدثنا سفياف قاؿ، حدثنا أيب= حدثنا ىناد قاؿ، حدثنا ككيع
. القربة: ، قاؿ"الوسيلة

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل :"حدثِب ٧بمد بن عمرك قاؿ، حدثنا أٞبد قاؿ، حدثنا أسباط، عن السدم
. فهي ا٤بسألة كالقربة: ، قاؿ"كابتغوا إليو الوسيلة

تقربوا إليو : ، أم"كابتغوا إليو الوسيلة:"حدثنا بشر قاؿ، حدثنا يزيد قاؿ، حدثنا سعيد، عن قتادة قولو
. بطاعتو كالعمًل ٗبا يرضيو
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كابتغوا إليو :"حدثِب ا٤بثُب قاؿ، حدثنا أبو حذيفة قاؿ، حدثنا شبل، عن ابن أيب ٪بيح، عن ٦باىد
. ، القربة إٔب اهلل جل كعزٌ "الوسيلة

كابتغوا :"حدثِب ا٤بثِب قاؿ، حدثنا إسحاؽ قاؿ، حدثنا عبد الرزاؽ قاؿ، خربنا معمر، عن ا٢بسن ُب قولو
. القربة: ، قاؿ"إليو الوسيلة

حدثنا القاسم قاؿ، حدثنا ا٢بسْب قاؿ، حدثِب حجاج، عن ابن جريج، عن عبد اهلل بن كثّب 
. القربة: ، قاؿ"كابتغوا إليو الوسيلة:"قولو

احملٌبة، ٙبٌببوا : ، قاؿ"كابتغوا إليو الوسيلة:"حدثِب يونس قاؿ، أخربنا ابن كىب قاؿ، قاؿ ابن زيد ُب قولو
مي اٍلوىًسيلىةى ): كقرأ. إٔب اهلل . اىػ  " [57: سورة اإلسراء] (أيكلىًئكى الًَّذينى يىٍدعيوفى يػىٍبتػىغيوفى ًإٔبى رىًّّْٔ

. إذا تقربت إليو: ابتغوا اطلبوا إليو ال إٔب غّبه، كالوسيلة فعيلة من توسلت إليو: " قاؿ الشوكا٘ب
: قاؿ عنَبة

إف يأخذكؾ تكحلي كٚبضيب ... إف الرجاؿ ٥بم إليك كسيلة 
: كقاؿ آخر

بيننا كالوسائل « 1»كعاد التصايب ... إذا غفل الواشوف عدنا لوصلنا 
. القربة الٍب ينبغي أف تطلب، كبو قاؿ أبو كائل كا٢بسن ك٦باىد كقتادة كالسدم كابن زيد: فالوسيلة

كىذا الذم قالو ىؤالء اْلئمة ال : قاؿ ابن كثّب ُب تفسّبه. كركم عن ابن عباس كعطاء كعبد اهلل بن كثّب
. اىػ "خالؼ بْب ا٤بفسرين فيو 

الوسيلة ىي القربة عن أيب كائل  {يأيها الذين آمنوا اتقوا اهلل كابتغوا إليو الوسيلة  }: " قاؿ القرطيب
اىػ "كا٢بسن ك٦باىد كقتادة كعطاء كالسدم كابن زيد كعبد اهلل بن كثّب كىي فعيلة من توسلت إليو أم تقربت 

 .
: ايػب١ٗ ايجا١ْٝ

ًٍلكيوفى كىٍشفى الضُّرّْ عىٍنكيٍم كىالى ٙبىًٍويالن } :قاؿ تعأب  أيكلىًئكى  (56)قيًل اٍدعيوا الًَّذينى زىعىٍمتيٍم ًمٍن ديكنًًو فىالى ٲبى
ابىوي ًإفَّ عىذىابى رىبّْكى كىافى ٧بىٍذيكرنا مي اٍلوىًسيلىةى أىيػُّهيٍم أىقٍػرىبي كىيػىٍرجيوفى رىٍٞبىتىوي كىٱبىىافيوفى عىذى  {الًَّذينى يىٍدعيوفى يػىٍبتػىغيوفى ًإٔبى رىًّّْٔ

( . 57، 56: اإلسراء)
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: يبْب معُب ىذه اآلية الٍب قبلها، كىي قولو: قلت:"الوىاب  عبد بن ٧بمد بن اهلل عبد بن قاؿ سليماف
ًٍلكيوفى كىٍشفى الضُّرّْ عىٍنكيٍم كىال ٙبىًٍويالن أيكلىًئكى الًَّذينى يىٍدعيوفى }  4 {... قيًل اٍدعيوا الًَّذينى زىعىٍمتيٍم ًمٍن ديكنًًو فىال ٲبى

. اآلية
قل للمشركْب ادعوا الذين زعمتم من دكنو من اْلنداد، كارغبوا إليهم، فإهنم : يقوؿ تعأب: قاؿ ابن كثّب

إف الذم يقدر : أف ٰبولوه إٔب غّبكم، كا٤بعُب: بالكلية، كال ٙبويالن، أم: ال ٲبلكوف كشف الضر عنكم، أم
. على ذلك ىو اهلل كحده ال شريك لو

 كىم كعزيرنا كا٤بسيح كا٤بسيح  ا٤بالئكةنعبد: كاف أىل الشرؾ يقولوف: "قاؿ العوُب عن ابن عباس ُب اآلية
". كعزيرنا ا٤بالئكة: يعِب يدعوف الذين

 من ناس: "قاؿ اآلية ُب مسعود ابن عن البخارم كركل. اآلية 1 ... { يىٍدعيوفى  الًَّذينى  أيكلىًئكى : }كقولو
 كٛبسك ا١بن، فأسلم ا١بن، من ناسنا يعبدكف اإلنس من ناس كاف: "ركاية كُب". فأسلموا يعبدكف كانوا ا١بن
". بدينهم ىؤالء

: إبراىيم عن مغّبة كقاؿ. كعزير كأمو عيسى: قاؿ: اآلية ُب عباس ابن عن صاّب أيب عن السدم كقاؿ
. كالقمر كالشمس كعزير عيسى: ىم اآلية ىذه ُب يقوؿ عباس ابن كاف

. كا٤بالئكة كعزير عيسى: ٦باىد كقاؿ
ابىوي  كىٱبىىافيوفى  رىٍٞبىتىوي  كىيػىٍرجيوفى : }كقولو . كالرجاء با٣بوؼ إال العبادة تتم ال ،2{ عىذى
 يقدركف فال استغاثة دعاء أصنامهم يدعوف: للمشركْب قل ا٢بنفي الطربم إٔب ا٤بنسوب التفسّب كُب
 طلب إٔب يتبادركف ٥بم ا٤بعبودة ا٤بالئكة: أم يدعوف، الذين أكلئك غّبىم إٔب ٙبويال كال عنهم، الضر كشف
. عاقل كل ٰبذره ٩با: أم ٧بذكرنا، كاف ربك عذاب إف عذابو، كٱبافوف رٞبتو، فّبجوف اهلل، إٔب القرية

. كعزيرنا كأمو عيسى يدعوف الذين أكلئك: عباس ابن كعن. ا٤بالئكة أهنم كعطاء، الضحاؾ كعن
ا معبوده كاف من تعم اآلية فإف حق، كلها اْلقواؿ كىذه: اإلسالـ شيخ قاؿ  من كاف سواء هلل عابدن
 كما التمثيل، نوع على باآلية ا٤براد جنس يذكركف تفسّبىم ُب كالسلف البشر، من أك ا١بن من أك ا٤بالئكة
 كليس عينو، إٔب ال نوعو إٔب فاإلشارة ىذا،: فيقوؿ رغيفنا، فّبيو ا٣ببز؟ لفظ معُب ما سألو ٤بن الَبٝباف يقوؿ

. مدعونا اهلل دكف دعا من لكل خطاب فاآلية للنوعْب، اآلية مشوؿ مع نوع دكف نوع ٚبصيص بذلك مرادىم
 اْلنبياء من غائبنا أك ميتنا دعا من فكل. عذابو كٱباؼ رٞبتو، كيرجو الوسيلة، اهلل إٔب يبتغي ا٤بدعو كذلك
 كا١بن، ا٤بالئكة دعا من تتناكؿ كما اآلية، ىذه تناكلتو فقد غّبىا، أك االستغاثة بلفظ كاف سواء كالصا٢بْب

 أهنم كبْب دعائهم، عن اهلل هنى فقد ىذا كمع بأفعا٥بم، اهلل يقدره فيما كسائط كلهم يكونوف ىؤالء أف كمعلـو
 كتغيّب موضع، إٔب موضع من ٰبولونو كال بالكلية، يرفعونو ال ٙبويلو، كال الداعْب عن الضر كشف ٲبلكوف ال

 من غائبا أك ميتنا دعا من فكل التحويل أنواع تعم نكرة فذكر ،{ ٙبىًٍويالن  كىال: }قاؿ ك٥بذا قدره، أك صفتو
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 ٙبويلو كال عنو، الضر كشف ٲبلك كال يغيثو، ال من دعا فقد ا١بن، دعا أك ا٤بالئكة دعا أك كالصا٢بْب، اْلنبياء
. انتهى

: اهلل إال إلو ال أف كشهادة التوحيد معُب أف فتبْب: ا٤بفسرين ٝبيع قاؿ ىؤالء كالـ من تقدـ ما كبنحو
 ٩بن فكيف كٙبويلو، الضر كشف ُب اهلل إٔب ّٔم كاالستشفاع الصا٢بْب، دعوة من ا٤بشركوف عليو ما ترؾ ىو

 ا٤بشركْب، لدين مفارقة غّب من الشهادة بكلمة كالنطق دعواه، التوحيد ُب يكفي ال كأنو الدعوة، ٥بم أخلص
 . اىػ"ا٤بصنف عليو نبو اْلكرب الشرؾ ىو ٙبويلو أك الضر لكشف الصا٢بْب دعاء كأف

: ايػب١ٗ ايجايج١

كما أرسلنا من رسوؿ إال ليطاع بإذف اهلل كلو أهنم إذ ظلموا أنفسهم جاءكؾ فاستغفركا اهلل }: قاؿ تعأب
.  {كاستغفر ٥بم الرسوؿ لوجدكا اهلل توابا رحيما

 كما أرسلنا من رسوؿ إال ليطاع بإذف اهلل كلو :قاؿ تعأب: " أٞبد كلد الكورم العلوم الشنقيطي قاؿ 
 [. 64النساء  ] أهنم إذ ظلموا أنفسهم جاءكؾ فاستغفركا اهلل كاستغفر ٥بم الرسوؿ لوجدكا اهلل توابا رحيما 

 يرشد تعأب العصاة كا٤بذنبْب إذا كقع منهم ا٣بطأ كالعصياف أف ياتوا إٔب الرسوؿ :" قاؿ ابن كثّب- أ 
اىػ    "فيستغفركا اهلل عنده كيسألوه أف يستغفر ٥بم فإهنم إذا فعلوا ذلك تاب اهلل عليهم كرٞبهم كغفر ٥بم 

  جاءكؾ  بَبؾ طاعتك كالتحاكم إٔب غّبؾ  كلو أهنم إذ ظلموا أنفسهم : قاؿ الشوكا٘ب- ب 
 لذنؤّم كتضرعوا إليك حٌب قمت شفيعا  فاستغفركا اهلل متوسلْب إليك متنصلْب من جناياُتم ك٨بالفتهم 

 اىػ  " لوجدكا اهلل توابا رحيما ٥بم كاستغفرت ٥بم ك٥بذا قاؿ 
يعِب لو أهنم عندما ظلموا أنفسهم بالتحاكم إٔب الطاغوت كالفرار من التحاكم إٔب :" قاؿ الرازم- ج 

 بأف  كاستغفر ٥بم الرسوؿ الرسوؿ جاءكا الرسوؿ فأظهركا الندـ على ما فعلوه كتابوا عنو كاستغفركا منو 
 اىػ   " لوجدكا اهلل توابا رحيما يسأؿ اهلل أف يغفر ٥بم عند توبتهم 

جاءكؾ من غّب تأخّب كما يفصح عنو تقدٙب الظرؼ متوسلْب بك ُب التنصل : " دقاؿ أبو السعو- د 
عن جناياُتم القدٲبة كا٢بادثة كٓب يزدادكا جناية على جناية بالقصد إٔب سَبىا باإلعتذار الباطل كاْلٲباف الفاجرة 

                                                 

 . (112-110ص) تيسّب العزيز ا٢بميد ُب شرح كتاب التوحيد الذل ىو حق اهلل على العبيد 
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 فاستغفركا اهلل  بالتوبة كاإلخالص كبالغوا ُب التضرع إليك حٌب انتصبت شفيعا ٥بم إٔب اهلل تعأب كاستغفرت 
 اىػ  "٥بم 

:  فتلخص ٩با سبق أنو يرد على استدال٥بم ّٔذه اآلية من عشرة أجو
اآلية خطاب لقـو معينْب كليس فيها لفظ عمـو حٌب نقوؿ العربة بعمـو اللفظ كإ٭با فيها ضمائر - 1

. كالضمائر ال عمـو ٥با
أما آّيء إٔب القرب ال يتناكلو آّيء إٔب الشخص ال شرعا كال لغة كال عرفا فآّيء إليو إ٭با يكوف ُب - 2

. حياتو فقط
صدقة جارية : إذا مات اإلنساف انقطع عنو عملو إٔب من ثالثة))أف االستغفار عمل كُب ا٢بديث - 3

. ((أكعلم ينتفع بو أك كلد صاّب يدعوا لو 
 كلو أهنم صربكا حٌب ٚبرج إليهم لكاف خّبا ٥بم لو استقاـ استدال٥بم ّٔذه اآلية لكاف قولو تعأب - 4

. أكٔب، فما كاف ردىم على ىذه اآلية فهو ردنا على االستدالؿ بتلك [5ا٢بجرات ] كاهلل غفور رحيم 
إف الذين ينادكنك من كراء  ال بد أف يناديو من كراء ا٢بجرة كاهلل يقوؿ ٍب ا٤بتوسل بو بعد موتو - 5

[. 4ا٢بجرات ] ا٢بجرات أكثرىم ال يعقلوف 
  ١باز االستدالؿ على بيعتو بعد موتو لقولو تعأب  لو جاز االستدالؿ ّٔذه اآلية بعد موتو - 6

[. 10ا٤بمتحنة  ] اآلية يأيها النيب إذا جاءؾ ا٤بؤمنات يبايعنك على أف ال يشركن باهلل شيئا 
ىذا اْلمر ٓب يفعلو أحد من السلف الصاّب كال من تبعهم بإحساف من أئمة اإلسالـ كىداة اْلناـ - 7

. بل أٝبعوا على تركو
 يسمع الشخص اآلف فيستغفر لو لكاف ىذا من التوسل بدعاء عباد اهلل لو سلمنا جدال أنو - 8
. الصا٢بْب
 يسمع كيتكلم ما سكت عن الصحابة ُب الفًب العظيمة ك٤با ترؾ الدعوة كا١بهاد ُب لو كاف - 9
. سبيل اهلل
اآلية تعِب ا٤بنافقْب الذين امتنعوا عن حكم اهلل كرسولو فال بد ٥بم من استغفار اهلل كاستغفار - 10

كإذا قيل ٥بم تعالوا إٔب ما أنزؿ الرسوؿ الذم ٙبدكه بامتناعهم عن حكمو كما دؿ على ذلك سياؽ اآليات 
اهلل كإٔب الرسوؿ رأيت ا٤بنافقْب يصدكف عنك صدكدا فكيف إذا أصابتهم مصيبة ٗبا قدمت أيديهم ٍب جاءكؾ 

                                                 

 3/191 تفسّب أبو السعود ّٔامش التفسّب الكبّب  
 كالطحاكم ُب 28 كالبخارم ُب اْلدب ا٤بفرد ص 6/210كالنسائي  (1880)كأبو داكد ح  (1223)صحيح مسلم ح 

 . من حديث أيب ىريرة6/278 كالبيهقي ُب سننو 1/85مشكل اآلثار 
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ٰبلفوف باهلل إف أردنا إال إحسانا كتوفيقا أكلئك الذين يعلم اهلل ما ُب قلؤّم فأعرض عنهم كعظهم كقل ٥بم ُب 
 .اىػ"[63-61النساء ]اآليات ...أنفسهم قوال بليغا

: ايػب١ٗ ايسابع١

ككانوا من قبل يستفتحوف على الذين كفركا فلما جاءىم ما عرفوا كفركا بو فلعنة اهلل على }: قولو تعأب
(. 89البقرة ) {الكافرين

ككانوا من قبل يستفتحوف على الذين كفركا أم كقد كانوا من قبل ٦بيء ىذا الرسوؿ : " قاؿ ابن كثّب 
إنو سيبعث نيب ُب آخر الزماف : ّٔذا الكتاب يستنصركف ٗبجيئو على أعدائهم من ا٤بشركْب إذا قاتلوىم يقولوف

، كما قاؿ ٧بمد بن إسحاؽ، عن عاصم بن عمرك، عن قتادة اْلنصارم، عن أشياخ  نقتلكم معو قتل عاد كإـر
. اىػ"فينا كاهلل كفيهم، يعِب ُب اْلنصار كُب اليهود الذين كانوا جّباهنم نزلت ىذه القصة : منهم، قاؿ

،  (ككانوا من قبل يستفتحوف على الذين كفركا): يعِب بقولو جل ثناؤه: قاؿ أبو جعفر): قاؿ الطربم 
الذين ٤با جاءىم كتاب من عند اهلل مصدؽ ٤با معهم من الكتب الٍب أنز٥با اهلل قبل - ككاف ىؤالء اليهود : أم

يستنصركف = ، االستنصار "االستفتاح"كمعُب= يستفتحوف ٗبحمد صلى اهلل عليو كسلم - الفرقاف، كفركا بو 
. اىػ  (اهلل بو على مشركي العرب من قبل مبعثو، أم من قبل أف يبعث 

" من عند اهلل مصدؽ." يعِب القرآف" كتاب." يعِب اليهود" ك٤با جاءىم:" قولو تعأب: " قاؿ القرطيب 
٤با ." نعت لكتاب، كٯبوز ُب غّب القرآف نصبو على ا٢باؿ، ككذلك ىو ُب مصحف أيب بالنصب فيما ركم

كاالستفتاح . أم يستنصركف" ككانوا من قبل يستفتحوف." يعِب التوراة كاإل٪بيل ٱبربىم ٗبا فيهما" معهم
كاف النيب صلى اهلل عليو كسلم يستفتح بصعاليك : كُب ا٢بديث. استنصرت: استفتحت. االستنصار

فتح : كالنصر". فعسى اهلل أف يأٌب بالفتح أك أمر من عنده " كمنو. ا٤بهاجرين، أم يستنصر بدعائهم كصالُتم 
كركل النسائي عن أيب سعيد ا٣بدرم أف النيب صلى اهلل عليو . شي مغلق، فهو يرجع إٔب قو٥بم فتحت الباب

. اىػ "إ٭با نصر اهلل ىذه اْلمة بضعفائها بدعوُتم كصالُتم كإخالصهم): كسلم قاؿ
سدٜح ايكسٜس : ايػب١ٗ ارتاَط١ 

ادع اهلل أف يعافيِب : عىٍن عثماف بن حنيف، أف رجال ضرير البصر أتى النيب صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ
فأمره أف يتوضأ فيحسن : فادعو، قاؿ: قاؿ. « إف شئت دعوت، كإف شئت صربت فهو خّب لك»: قاؿ

                                                 

( . 10-9ص)  بلوغ غاية اْلما٘ب ُب الرد على مفتاح التجا٘ب
  .216 / 1تفسّب ابن كثّب  

 . 332 / 2 تفسّب الطربم ت شاكر 
 . 26 / 2 تفسّب القرطيب 
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اللهم إ٘ب أسألك كأتوجو إليك بنبيك ٧بمد نيب الرٞبة، إ٘ب توجهت بك إٔب ريب »: كضوءه كيدعو ّٔذا الدعاء
 « ُب حاجٍب ىذه لتقضى ٕب، اللهم فشفعو ُب

٦بيء اْلعمى إٔب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو - 4 )):   قاؿ الشيخ أٞبد بن الكورم العلوم الشنقيطي 
كسلم صريح ُب أف ا٤بقصود ىو التوسل بالدعاء ْلنو لو قصد التوسل با١باه ٤با ٘بشم عناء آّيء إليو صلى اهلل 

. عليو كسلم 
. نص صريح ُب أنو إ٭با يريد دعاءه صلى اهلل عليو كسلم " ادعو اهلل أف يعافيِب: "قوؿ اْلعمى- 5
إف شئت دعوت كإف شئت صربت فهو خّب  ))ُب الرد على اْلعمى - قولو صلى اهلل عليو كسلم - 6

. فخّبه بْب الدعاء كالصرب على البالء فلم يذكر لو التوسل با١باه كال بالذات من قريب كال بعيد( (لك 
مرتْب أك ثالثا كُب ركاية أٞبد " ادع اهلل ٕب "كُب ركاية النسائي من طريق ٞباد " ادع : " قوؿ اْلعمى- 7

. فهذا كاضح ُب أف مقصود اْلعمى ىو الدعاء" ال بل ادع اهلل ٕب " 
يدؿ على أف ا٤بسالة متعلقة " فأمره أف يتوضأ فيحسن كضوءه كيدعو ّٔذا الدعاء "قوؿ الصحايب - 8

. بالدعاء ليس إال كال عالقة ٥با ٔباه كال غّبه
من ذا الذم يشفع  }- فيو معُب قولو " أتوجو إليك "بعد قولو " إ٘ب توجهت بك: "قاؿ اْلعمى- 9

فيكوف خطابا ٢باضر معاين ُب قلبو مرتبط ٗبا توجو بو عند ربو من سؤاؿ نبيو بدعائو  {- عنده إال بإذنو 
أف ىذا الداعي قد : الذم ىو عْب شفاعتو كلذلك أتى بصغة ا٤باضوية بعد الصغة ا٤بضارعية ا٤بفيد كل ذلك

 . 540توسل بشفاعة نبيو ُب دعائو فكأنو استحضره كقت ندائو انظر الضياء الشارؽ ص 
صلى اهلل - - صريح ُب أف ىنالك داعياف ٮبا رسوؿ اهلل " اللهم شفعو ُب " قولو ُب ا٢بديث - 10
كتشفعت إليو ُب  : " 8/184كاْلعمى حٌب يكوف العدد شفعا قاؿ ُب اللساف لساف العرب - عليو كسلم 

: فالف فشفعِب فيو تشفيعا قاؿ حاًب ٱباطب النعماف
" فككت عديا كلها من إسارىا    فأفضل كشفعِب بقيس بن جحدر

كإف  ) : (ا٤بصباح  )كقد غفل عن ىذا الشيخ الغمارم أك تغافل فقاؿ ُب ): قاؿ االلبا٘ب ُب التوسل 
أم كإف شئت علمتك دعاء تدعو بو كلقنتك إياه كىذا التأكيل كاجب ليتفق أكؿ ا٢بديث مع . شئت دعوت 

  (آخره 
أف اْلعمى إ٭با طلب منو صلى اهلل عليو كسلم أف يدعو لو : ىذا التأكيل باطل لوجوه كثّبة منها : قلت 

جوابا على طلبو تعْب أنو  (كإف شئت دعوت  ): ال أف يعلمو دعاء فإذا كاف قولو صلى اهلل عليو كسلم لو 
الدعاء لو كال بد كىذا ا٤بعُب ىو الذم يتفق مع آخر ا٢بديث كلذلك رأينا الغمارم ٓب يتعرض لتفسّب قولو ُب 

                                                 

 .كصححو االلبا٘ب ُب صحيح كضعيف سنن الَبمذم  (3578ح ) ركاه الَبمذم 
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ْلنو صريح ُب أف التوسل كاف بدعائو صلى اهلل عليو كسلم كما بيناه  (اللهم فشفعو ُب كشفعِب فيو  ): آخره 
فيما سلف  
ٍب لو سلمنا أف النيب صلى اهلل عليو كسلم دعا للضرير فذلك ال ٲبنع من تعميم ا٢بديث ُب  ): ٍب قاؿ 

كىذه مغالطة مكشوفة ْلنو ال أحد ينكر تعميم ا٢بديث ُب غّب اْلعمى ُب حالة دعائو صلى : قلت  (غّبه 
اهلل عليو كسلم لغّبه كلكن ٤با كاف الدعاء منو صلى اهلل عليو كسلم بعد انتقالو إٔب الرفيق اْلعلى غّب معلـو 

بالنسبة للمتوسلْب ُب شٌب ا٢بوائج كالرغبات ككانوا ىم أنفسهم ال يتوسلوف بدعائو صلى اهلل عليو كسلم بعد 
كفاتو لذلك اختلف ا٢بكم ككاف ىذا التسليم من الغمارم حجة عليو  

 (اللهم فشفعو ُب  ): أف ُب الدعاء الذم علمو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إياه أف يقوؿ :  رابعا 
اللهم أقبل : كىذا يستحيل ٞبلو على التوسل بذاتو صلى اهلل عليو كسلم  أك جاىو أك حقو إذ أف ا٤بعُب 

شفاعتو صلى اهلل عليو كسلم ُب أم اقبل دعاءه ُب أف ترد علي بصرم كالشفاعة لغة الدعاء كىو ا٤براد 
بالشفاعة الثابتة لو صلى اهلل عليو كسلم كلغّبه من اْلنبياء كالصا٢بْب يـو القيامة كىذا يبْب أف الشفاعة أخص 
من الدعاء إذ ال تكوف إال إذا كاف ىناؾ اثناف يطلباف أمرا فيكوف أحدٮبا شفيعا لآلخر ٖبالؼ الطالب الواحد 

 :  (لساف العرب  )الذم ٓب يشفع غّبه قاؿ ُب 
الشفاعة كالـ الشفيع للملك ُب حاجة يسأ٥با لغّبه كالشافع الطالب لغّبه يتشفع بو إٔب ا٤بطلوب  ) 

  (يقاؿ تشفعت بفالف إٔب فالف فشفعِب فيو 
 فثبت ّٔذا الوجو أيضا أف توسل اْلعمى إ٭با كاف بدعائو صلى اهلل عليو كسلم ال بذاتو  

أم اقبل شفاعٍب  (كشفعِب فيو  ): إف ٩با علم النيب صلى اهلل عليو كسلم اْلعمى أف يقولو :  خامسا 
ىذا الذم ال ٲبكن أف . أم دعائي ُب أف تقبل شفاعتو صلى اهلل عليو كسلم أم دعاءه ُب أف ترد علي بصرم 

.  اىػ"يفهم من ىذه ا١بملة سواه
سدٜح أضأيو عل ايطا٥ًني : ايػب١ٗ ايطادض١

اللهم إ٘ب أسألك ٕبق السائلْب عليك ، ك أسألك ٕبق ٩بشام : من خرج من بيتو إٔب الصالة فقاؿ " 
أخرجو ابن ماجو " أقبل اهلل عليو بوجهو ك استغفر لو ألف ملك ... ىذا ، فإ٘ب ٓب أخرج أشرا ك ال بطرا 

. كضعفو االلبا٘ب 

                                                 

 . 15 بلوغ غاية االما٘ب ُب الرد علي مفتاح التجا٘ب ص
. ضعيف  : "(1/82) قاؿ االلبا٘ب ُب السلسلة الضعيفة 

 3 / 93 / 9" ) حديث علي بن ا١بعد " ك البغوم ُب  ( 21 / 3) ك أٞبد  ( 262 - 261 / 1 )أخرجو ابن ماجو 
. من طريق فضيل بن مرزكؽ عن عطية العوُب عن أيب سعيد ا٣بدرم مرفوعا بو  ( 83رقم ) ك ابن السِب  (
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" فضيل بن مرزكؽ كثقو ٝباعة ك ضعفو آخركف ، ك قوؿ الكوثرم ُب بعض : ك ىذا سند ضعيف من كجهْب ، اْلكؿ 
فيو . ضعيف ا٢بديث ، ك ٓب يضعفو سواه ك جرحو غّب مفسر ، بل كثقو البسٍب : ك قاؿ أبو حاًب  : ( 393 )" مقاالتو 

:  أخطاء مكشوفة 
بعد أف " التهذيب " قولو ٓب يضعفو غّب أيب حاًب ، فإنو باطل ، ك ما أظن ىذا ٱبفى على مثلو ، فإف ُب ترٝبتو من : أكال 

.  صاّب ا٢بديث صدكؽ يهم كثّبا يكتب حديثو : ك قاؿ ابن أيب حاًب عن أبيو : حكى أقواؿ ا٤بوثقْب لو ما نصو 
ك قد . ليس ىو من شرط الصحيح : قاؿ مسعود عن ا٢باكم ... ضعيف : ك قاؿ النسائي . ال : ٰبتج بو ؟ قاؿ : قلت 

كاف ٱبطيء على الثقات ك " : الضعفاء " ٱبطيء ، ك قاؿ ُب : عيب على مسلم إخراجو ٢بديثو ، قاؿ ابن حباف ُب الثقات 
فأنت ترل أنو قد ضعفو مع أيب حاًب النسائي ك ا٢باكم ك ابن حباف مع أهنما من ا٤بتساىلْب ُب . يركم عن عطية ا٤بوضوعات 

. التوثيق كما تقدـ 
: فهذا غّب مسلم بو ، بل ىو مفسر ُب نفس كالـ أيب حاًب الذم نقلتو ، ك ىو قولو . ك جرحو غّب مفسر : قولو : ثانيا 

صدكؽ يهم ، فمن كاف يهم ُب حديثو كثّبا ، فال شك : يهم كثّبا ، ك قد اعتمد ا٢بافظ ابن حجر ىذا القوؿ فقاؿ ُب ترٝبتو 
. أنو ال ٰبتج بو كما ىو مقرر ُب ٧بلو من علم ا٤بصطلح 

. بل كثقو البسٍب : قولو : ثالثا 
تدليسا ك  (البسٍب  )إٔب ذكر نسبتو  (ابن حباف  )البسٍب ىو ابن حباف ، ك إ٭با عدؿ الكوثرم عن التصريح باسم : قلت 

 2" ) الضعفاء " ك أخرل ُب  ( 316 / 7 )" الثقات " ٛبويها ، ك قد علمت أف ابن حباف كاف لو فيو قوالف ، فمرة أكرده ُب 
ك االعتماد على ىذا أكٔب من اْلكؿ ، ْلنو بْب فيو سبب ضعفو ، فهو جرح مفسر يقدـ على التعديل كما تقرر ُب  ( 209/ 

التقريب " قاؿ ا٢بافظ ُب . أنو من ركاية عطية العوُب ، ك ىو ضعيف أيضا : الوجو الثا٘ب ُب تضعيف ا٢بديث . ا٤بصطلح أيضا 
صدكؽ ٱبطيء كثّبا كاف شيعيا مدلسا ، فهذا جرح مفسر يقدـ على قوؿ من كثقو مع أهنم قلة ، ك قد خالفوا ٝبهور " : 

ىي خالصة ىذه اْلقواؿ " التقريب " ك عبارة ا٢بافظ الٍب نقلتها عن " ُتذيب التهذيب " اْلئمة الذين ضعفوه ك ٘بد أقوا٥بم ُب 
.  بأنو ضعيف " ا٤بيزاف " كما ال ٱبفى على البصّب ّٔذا العلم فال نطيل الكالـ بذكرىا ، ك ٥بذا جـز الذىيب ُب 

٠بع من : ما نصو " الضعفاء " أما تدليسو فالبد من بيانو ىا ىنا ْلف بو تزكؿ شبهة يأٌب حكايتها ، فقاؿ ابن حباف ُب 
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كذا ، : أيب سعيد أحاديث فلما مات جعل ٯبالس الكليب ٰبضر بصفتو ، فإذا قاؿ الكليب 

حدثِب أبو سعيد فيتوٮبوف أنو يريد أبا سعيد : من حدثك ىذا ؟ فيقوؿ : فيحفظو ، ك كناه أبا سعيد ك يركم عنو ، فإذا قيل لو 
. ال ٰبل كتب حديثو إال على التعجب : قاؿ ! ا٣بدرم ، ك إ٭با أراد الكليب 

فهل تدرم أيها القارمء الكرٙب ما كاف موقف الشيخ الكوثرم ٘باه تلك اْلقواؿ ا٤بشار إليها ُب تضعيف الرجل ؟ إنو ٓب 
" مقاالتو "  من 392انظر ص  )يشر إليها أدٗب إشارة ك اكتفى بذكر أقواؿ القلة الذين كثقوه ، اْلمر الذم ينكره على خصومو 

ك عطية جرح  : ( 394ص  )ك ليتو كقف عند ىذا ، بل إنو أكىم أف سبب تضعيفو أمر ال يصلح أف يكوف جرحا فقاؿ 
ك قصده من ىذا إفساح آّاؿ لتقدٙب أقواؿ ا٤بوثقْب بإيهاـ أف ا٤بضعفْب إ٭با . بالتشيع ، لكن حسن لو الَبمذم عدة أحاديث 

ضعفوه بسبب تشيعو ، ك ىو سبب غّب جارح عند احملققْب ، مع أف السبب ُب ا٢بقيقة إ٭با ىو خطأه كثّبا كما تقدـ ُب كالـ 
ك أما ٙبسْب الَبمذم لو فال حجة فيو بعد قياـ ! ا٢بافظ ابن حجر ، فانظر كم يبعد التعصب بصاحبو عن اإلنصاؼ ك ا٢بق 

عفا اهلل عنا ك - ا٤بانع من ٙبسْب ا٢بديث ، ك الَبمذم متساىل ُب التصحيح ك التحسْب ، ك ىذا شيء ال ٱبفى على الشيخ 
كم حسن الَبمذم : فقد نقل ىو نفسو ُب كالمو على حديث اْلكعاؿ الذم سبقت اإلشارة إليو عن ابن دحية إنو قاؿ - عنو 

 311انظر ص  )ال يعتمد العلماء على تصحيح الَبمذم : ك عن الذىيب أنو قاؿ ! من أحاديث موضوعة ك أسانيد كاىية ؟ 
ٍب أجاب عن شبهة ! ! فانظر كيف ٯبعل كالـ الرجل ُب موضع حجة ، ك ُب آخر غّب حجة  . (" مقاالت الكوثرل " من 
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أحد ركاتو الوازع بن نافع العقيلى ك ىو متفق على ضعفو ك إنو منكر ا٢بديث ك ركينا َب : قاؿ النوكل 
كتاب ابن السُب معناه من ركاية عطية العوَب عن أىب سعيد ا٣بدرل رضى اهلل عنو عن رسوؿ اهلل صلى اهلل 

فا٣برب ال يستقيم حٌب كىو كمن سبقوي من ا٣برب ال يصح كال تقـو لوي ، عليو كسلم ك عطية أيضا ضعيف 
. اىػ  (قائمة

فاط١ُ بٓت اضد  : ايػب١ٗ ايطابع١ 

                                                                                                                                            

يعِب أف عطية قد صرح بأف أبا سعيد . ك بعد التصريح با٣بدرم ال يبقى احتماؿ التدليس ك السيما مع ا٤بتابعة : التدليس بقولو 
. ُب ىذا ا٢بديث ىو ا٣بدرم ، فاندفعت شبهة كونو ىو الكليب الكذاب 

ك ىذا دفع ىزيل ، فالشبهة ال تزاؿ قائمة ، ْلف ابن حباف صرح كما تقدـ نقلو عنو أف عطية ٤با كاف ٰبدث عن : قلت 
الكليب ك يكنيو بأيب سعيد كاف الذين يسمعوف ا٢بديث عنو يتوٮبوف أنو يريد ا٣بدرم ، فمن أين للشيخ الكوثرم أف التصريح 

ىذاف احتماالف ال ! با٣بدرم إ٭با ىو من عطية ك ليس من توىم الراكم عنو أك من كٮبو فقد علمت أنو كاف سيء ا٢بفظ ؟ 
. سبيل إٔب ردٮبا ك بذلك تبقى شبهة التدليس قائمة 

ك ٓب ينفرد عطية عن ا٣بدرم ، بل تابعو أبو الصديق عنو ُب ركاية : ك أما ا٤بتابعة الٍب أشار إليها فهي ما فسره بقولو قبل 
.  عبد ا٢بكم بن ذكواف ، ك ىو ثقة عند ابن حباف ، ك إف أعلو بو أبو الفرج ُب عللو 

لقد عاد الشيخ إٔب االعتداد بتوثيق ابن حباف مع اعَبافو بشذكذه ُب ذلك كما سبق النقل عنو ، ىذا مع قوؿ ابن : قلت 
فتبْب أف ال قيمة ٥بذا ! ال أعرفو ، فإذا ٓب يعرفو أماـ ا١برح ك التعديل ، فأٗب البن حباف أف يعرفو ؟ : معْب ُب ابن ذكواف ىذا 

!  ا٤بتابع ١بهالة الراكم عنو ، فإعالؿ أيب الفرج للحديث بو حق ال غبار عليو عند من ينصف 
ٍب بدا ٕب كجو ثالث ُب تضعيف ا٢بديث ك ىو اضطراب عطية أك ابن مرزكؽ ُب ركايتو حيث أنو ركاه تارة مرفوعا كما 

عن ابن مرزكؽ بو موقوفا ،  ( 1 / 110 / 12 )" ا٤بصنف " تقدـ ، ك أخرل موقوفا على أيب سعيد كما ركاه ابن أيب شيبة ُب 
. موقوؼ أشبو  : ( 184 / 2 )" العلل " أحسبو قد رفعو ، ك قاؿ ابن أيب حاًب ُب : ك ُب ركاية البغوم من طريق فضيل قاؿ 

" اليـو ك الليلة " ك أخرج ابن السِب ُب عمل : ٍب إف الشيخ حاكؿ أف يشد من عضد ا٢بديث بأف أكجد لو طريقا أخرل فقاؿ 
.  ك ليس فيو عطية ك ال ابن مرزكؽ  (كذا  )بسند فيو الوازع عن بالؿ ، 

ك ٓب يزد الشيخ على ىذا فلم يبْب ما حاؿ ىذا الوازع ك ىل ىو ٩بن يصلح أف يستشهد بو ، أك ىل عنده كازع : قلت 
ٲبنعو من ركاية الكذب ؟ ك لو أنو بْب ذلك لظهر لكل ذم عينْب أف ركايتو ٥بذا ا٢بديث ك عدمها سواء ، ذلك ْلنو ضعيف 

اضرب على : ضعيف ا٢بديث جدا ليس بشىء ، ك قاؿ البنو : ٗبرة عند أئمة ا٢بديث بال خالؼ عندىم ، حٌب قاؿ أبو حاًب 
ك كذا قاؿ غّبه ، ك ىو الوازع بن نافع ! ركل أحاديث موضوعة - : على تساىلو - بل قاؿ ا٢باكم . أحاديثو فإهنا منكرة 

. العقيلي 
ص  )فمن كاف ىذا حالو ُب الركاية ال يعتضد ٕبديثو ك ال كرامة حٌب عند الشيخ نفسو فا٠بع إف شئت كالمو ُب ذلك 

إف تعدد الطرؽ إ٭با يرفع ا٢بديث إٔب مرتبة ا٢بسن لغّبه إذا كاف الضعف ُب الركاة من جهة ا٢بفظ ك " : مقاالتو " من  ( 39
 .الضبط فقط ، ال من ناحية ُتمة الكذب ، فإف كثرة الطرؽ ال تفيد شيئا إذ ذاؾ 

 . 25 / 1 اْلذكار 
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اهلل الذم ٰبيي ك ٲبيت ك ىو حي ال ٲبوت ، اغفر ْلمي فاطمة بنت أسد ك لقنها حجتها ك كسع  " 
ركاه الطربا٘ب ُب الكبّب كاْلكسط " عليها مدخلها ، ٕبق نبيك ك اْلنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراٞبْب 

. كضعفو االلبا٘ب  
                                                 

. ضعيف  : "(1/79) قاؿ اْللبا٘ب ُب سلسلة اْلحاديث الضعيفة كا٤بوضوعة حديث رقم 
، ك من طريقو أبو نعيم  ( الرياض153 ػ 152 / 1" ) اْلكسط " ك  ( 352 ػ 351 / 24 )" الكبّب " ركاه الطربا٘ب ُب 

حدثنا سفياف الثورم عن عاصم : حدثنا أٞبد بن ٞباد بن زغبة قاؿ ركح بن صالح قاؿ  : ( 121 / 3 )" حلية اْلكلياء " ُب 
٤با ماتت فاطمة بنت أسد بن : عن أنس بن مالك  قاؿ  ( 121 / 3 )" حلية اْلكلياء " اْلحوؿ ك من طريقو أبو نعيم ُب 
... دعا أسامو بن زيد ك أبا أيوب اْلنصارم ك عمر بن ا٣بطاب ك غالما أسود ٰبفركف ... ىاشم أـ علي رضي اهلل عنهما 

. تفرد بو ركح بن صالح: فذكره ، ك قاؿ الطربا٘ب ... فلما فرغ ، دخل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فاضطجع فيو فقاؿ 
ك فيو ركح بن صالح كثقو ابن حباف ك ا٢باكم ك فيو ضعف ،  : ( 257 / 9 )" ٦بمع الزكائد " قاؿ ا٥بيثمي ُب : قلت 

ك بقية رجالو رجاؿ الصحيح نظر رجيح ، ذلك ْلف زغبة ىذا ليس من رجاؿ : ك ُب قولو .  ك بقية رجالو رجاؿ الصحيح 
بقي النظر ُب حاؿ ركح بن صالح ك قد تفرد بو . الصحيح ، بل ٓب يرك لو إال النسائي ، أقوؿ ىذا مع العلم أنو ُب نفسو ثقة 

: كما قاؿ الطربا٘ب ، فقد كثقو ابن حباف ك ا٢باكم كما ذكر ا٥بيثمي ، ك لكن قد ضعفو من قو٥بم أرجح من قو٥بما ْلمرين 
أف ابن حباف متساىل ُب التوثيق فإنو كثّبا ما يوثق آّهولْب : ك اآلخر . أنو جرح ك ا١برح مقدـ على التعديل بشرطو : اْلكؿ 

ك مثلو ُب " الصاـر ا٤بنكي " حٌب الذين يصرح ىو نفسو أنو ال يدرم من ىو ك ال من أبوه ؟ كما نقل ذلك ابن عبد ا٥بادم ُب 
التساىل ا٢باكم كما ال ٱبفى على ا٤بتضلع بعلم الَباجم ك الرجاؿ فقو٥بما عند التعارض ال يقاـ لو كزف حٌب ك لو كاف ا١برح 

، ك  ( 1005 / 3 )فقد ضعفو ابن عدم ! مبهما ٓب يذكر لو سبب ، فكيف مع بيانو كما ىو ا٢باؿ ُب ابن صالح ىذا ؟ 
ضعفوه ، ك قاؿ ابن عدم : ضعيف ُب ا٢بديث ، ك قاؿ ابن ماكوال : ركيت عنو مناكّب ، ك قاؿ الدارقطِب : قاؿ ابن يونس 

فأنت ترل أئمة ا١برح قد اتفقت عباراُتم على تضعيف ىذا الرجل ، ك . ك ُب بعض حديثو نكرة : بعد أف خرج لو حديثْب 
بينوا أف السبب ركايتو ا٤بناكّب ، فمثلو إذا تفرد با٢بديث يكوف منكرا ال ٰبتج بو ، فال يغَب بعد ىذا بتوثيق من سبق ذكره إال 

ك ٩با تقدـ يتبْب للمنصف أف الشيخ زاىدا الكوثرم ما أنصف العلم حْب تكلم على ىذا ا٢بديث ٧باكال . جاىل أك مغرض 
تقويتو حيث اقتصر على ذكر التوثيق السابق ُب ركح بن صالح دكف أف يشّب أقل إشارة إٔب أف ىناؾ تضعيفا لو ٩بن ىم أكثر ك 

ك من عجيب أمر ىذا الرجل أنو مع سعة علمو يغلب ! نفسو " مقاالت الكوثرل " من  ( 379ص  )انظر ! أكثق ٩بن كثقو 
عليو ا٥بوم ك التعصب للمذىب ضد أنصار السنة ك أتباع ا٢بديث الذين يرميهم ظلما با٢بشوية فَباه ىنا ٲبيل إٔب تقوية ىذا 

فإذا كاف ا٢بديث عليو ال لو فَباه يرده ! ا٢بديث معتمدا على توثيق ابن حباف ما داـ ىذا ا٢بديث يعارض ما عليو أنصار السنة 
فانظر إليو مثال يقوؿ ُب حديث مضيو صلى اهلل عليو كسلم ُب صالتو بعد خلع ! ك إف كاف ابن حباف صححو أك كثق ركاتو 

! ك تساىل ا٢باكم ك ابن حباف ُب التصحيح مشهور : قاؿ " صحيحيهما " النعل النجسة ك قد أخرجو ابن حباف ك ا٢باكم ُب 
ك إعاللو بتساىل ا٤بذكورين " صحيح أيب داكد " ك ا٢بديث صحيح كما بينتو ُب " . مقاالتو " من  ( 185انظر ص  )! 

ك انظر إليو ُب كالمو على حديث اْلكعاؿ ك . تدليس خبيث ، ْلنو ليس فيو من ٓب يوثقو غّبٮبا ، بل رجالو كلهم رجاؿ مسلم 
 )تضعيفو إياه ك ىو ُب ذلك مصيب تراه يعتمد ُب ذلك على أف راكيو عبد اهلل بن عمّبة ٦بهوؿ ، ٍب يستدرؾ ُب التعليق فيقوؿ 

نعم ذكره ابن حباف ُب الثقات ، لكن طريقتو ُب ذلك أف يذكر ُب الثقات من ٓب يطلع على جرح فيو ، فال  : ( 309ص 
فقد ثبت : قلت " . لساف ا٤بيزاف " ٱبرجو ذلك عن حد ا١بهالة عند اآلخرين ، ك قد رد ابن حجر شذكذ ابن حباف ىذا ُب 

ّٔذه النقوؿ عن الكوثرم أف من مذىبو عدـ االعتماد على توثيق ابن حباف ك ا٢باكم لتساىلهما ُب ذلك ، فكيف ساغ لو أف 
يصحح ا٢بديث الذم ٫بن ُب صدد الكالـ عليو ّٓرد توثيقهما لراكيو ركح بن صالح ، ك السيما أنو قد صرح غّبٮبا ٩بن ىو 
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تٛضًٛا ظاٖٞ : ايػب١ٗ ايجا١َٓ 

. ضعفو االلبا٘ب " توسلوا ٔباىي فإف جاىي عند اهلل عظيم " 
ٜا عباد اهلل اسبطٛا : ايػب١ٗ ايتاضع١ 

يا عباد اهلل احبسوا علي ، يا عباد اهلل احبسوا علي ، فإف : إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فالة فليناد " 
 . ركاه الطربا٘ب كضعفو االلبا٘ب" هلل ُب اْلرض حاضرا سيحبسو عليكم 

                                                                                                                                            

اللهم لوال العصبية ا٤بذىبية ٓب يقع ُب مثل ىذه ا٣بطيئة ، فال ٘بعل اللهم تعصبنا إال للحق ! أعلم منهما بالرجاؿ بتضعيفو ؟ 
 .حيثما كاف 

 . ال أصل لو  : "(1/76) قاؿ اْللبا٘ب ُب سلسلة اْلحاديث الضعيفة 

ك ٩با ال شك فيو أف جاىو صلى اهلل عليو كسلم ك " . القاعدة ا١بليلة " ك قد نص على ذلك شيخ اإلسالـ ابن تيمية ُب 
، ك من ا٤بعلـو أف نبينا ٧بمدا صلى * (ك كاف عند اهلل كجيها  ): *مقامو عند اهلل عظيم ، فقد كصف اهلل تعأب موسى بقولو 

اهلل عليو كسلم أفضل من موسى ، فهو بال شك أكجو منو عند ربو سبحانو ك تعأب ، ك لكن ىذا شيء ك التوسل ٔباىو صلى 
اهلل عليو كسلم شيء آخر ، فال يليق ا٣بلط بينهما كما يفعل بعضهم ، إذ أف التوسل ٔباىو صلى اهلل عليو كسلم يقصد بو من 
يفعلو أنو أرجى لقبوؿ دعائو ، ك ىذا أمر ال ٲبكن معرفتو بالعقل إذ أنو من اْلمور الغيبية الٍب ال ٦باؿ للعقل ُب إدراكها فالبد 
فيو من النقل الصحيح الذم تقـو بو ا٢بجة ، ك ىذا ٩با ال سبيل إليو البتة ، فإف اْلحاديث الواردة ُب التوسل بو صلى اهلل عليو 

. اىػ ((صحيح ك ضعيف ، أما الصحيح فال دليل فيو البتة على ا٤بدعى : كسلم تنقسم إٔب قسمْب 
.  ضعيف  :  "(2/108) قاؿ اْللبا٘ب ُب السلسلة الضعيفة 

" ) عمل اليـو ك الليلة " ك عنو ابن السِب ُب  ( 1 / 254" ) مسنده " ك أبو يعلى ُب  ( 1 / 81 / 3 )ركاه الطربا٘ب 
عن < 1>كالٮبا من طريق معركؼ بن حساف السمرقندم عن سعيد بن أيب عركبة عن قتادة عن عبد اهلل بن بريدة  ( 500

قاؿ ابن ! معركؼ ىذا ، فإنو غّب معركؼ : اْلكٔب : ك ىذا سند ضعيف ، ك فيو علتاف : قلت . عبد اهلل بن مسعود مرفوعا 
) ، ك ّٔذا أعلو ا٥بيثمي " منكر ا٢بديث " إنو : ك أما ابن عدم فقاؿ " . ٦بهوؿ " عن أبيو إنو  ( 333 / 1 / 4 )أيب حاًب 

االنقطاع ، ك : الثانية " . ك فيو معركؼ بن حساف ك ىو ضعيف : " ، فقاؿ بعد أف عزاه ْليب يعلى ك الطربا٘ب  ( 132 / 10
حديث غريب ، أخرجو ابن السِب ك الطربا٘ب ، ك ُب السند انقطاع بْب ابن بريدة ك ابن : " بو أعلو ا٢بافظ ابن حجر فقاؿ 

االبتهاج بأذكار ا٤بسافر ك ا٢باج " ك قاؿ ا٢بافظ السخاكم ُب  . ( 150 / 5 )" شرح اْلذكار " نقلو ابن عالف ُب " . مسعود 
العبادات ال تؤخذ من : قلت " . إنو جربو ىو ك بعض أكابر شيوخو : ك سنده ضعيف ، لكن قاؿ النوكم : " ( 39ص  )" 

كيف ك قد ٛبسك بو ! التجارب ، سيما ما كاف منها ُب أمر غييب كهذا ا٢بديث ، فال ٯبوز ا٤بيل إٔب تصحيحو بالتجربة 
ذـ " ك ما أحسن ما ركل ا٥بركم ُب . ك اهلل ا٤بستعاف . بعضهم ُب جواز االستغاثة با٤بوتى عند الشدائد ك ىو شرؾ خالص 

كذا اْلصل ) أف عبد اهلل بن ا٤ببارؾ ضل ُب بعض أسفاره ُب طريق ، ك كاف قد بلغو أف من اضطر  ( 1 / 68 / 4 )" الكالـ 
: قاؿ ا٥بركم . أعْب ، قاؿ فجعلت أطلب ا١بزء أنظر إسناده ! عباد اهلل أعينو٘ب : ُب مفازة فنادل  (ضل : ، ك لعل الصواب 

" ك مثلو ُب ا٢بسن ما قاؿ العالمة الشوكا٘ب ُب . فهكذا فليكن االتباع : قلت " . أف يدعو بدعاء ال يرل إسناده . فلم يستجز 
السنة ال تثبت ٗبجرد التجربة ، ك ال ٱبرج الفاعل للشيء معتقدا : ك أقوؿ : " ٗبثل ىذه ا٤بناسبة  ( 140ص  )" ٙبفة الذاكرين 

ك قبوؿ الدعاء ال يدؿ على أف سبب القبوؿ ثابت عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، فقد ٯبيب . أنو سنة عن كونو مبتدعا 
ك للحديث طريق آخر معضل ، " . اهلل الدعاء من غّب توسل بسنة ك ىو أرحم الراٞبْب ، ك قد تكوف االستجابة استدراجا 

عن ٧بمد بن إسحاؽ عن أباف بن صاّب أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  ( 2 / 153 / 12 )" ا٤بصنف " أخرجو ابن أيب شيبة ُب 
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ٜا عباد اهلل أغٝجْٛٞ : ايػب١ٗ ايعاغس٠ 

يا عباد اهلل أغيثو٘ب : إذا أضل أحدكم شيئا ، أك أراد أحدكم غوثا ، ك ىو بأرض ليس ّٔا أنيس فليقل " 
. ركاه الطربا٘ب كضعفو االلبا٘ب " ، يا عباد اهلل أغيثو٘ب ، فإف هلل عبادا ال نراىم 

                                                                                                                                            

ك ىذا مع إعضالو ، فيو ابن إسحاؽ ك ىو مدلس ك قد عنعنو ، ك اْلصح عن أباف عن ٦باىد عن . فذكره ٫بوه : كسلم قاؿ 
 .ابن عباس موقوفا عليو كما يأٌب بيانو ُب آخر ا٢بديث التإب 

.  ضعيف  : "(2/109) قاؿ اْللبا٘ب ُب السلسلة الضعيفة 
حدثنا : حدثنا أٞبد بن ٰبٓب الصوُب : حدثنا ا٢بسْب بن إسحاؽ  : ( 1 / 55 / ٦6بموع  )" الكبّب " ركاه الطربا٘ب ُب 

حدثِب أيب عن عبد اهلل بن عيسى عن ابن علي عن عتبة بن غزكاف عن نيب اهلل صلى اهلل عليو : عبد الرٞبن بن شريك قاؿ 
عبد الرٞبن  - 2 ك 1: ك فيو علل . ك ىذا سند ضعيف : قلت " . ك قد جرب ذلك : " ك زاد ُب آخره . فذكره : كسلم قاؿ 

ك قاؿ ُب أبيو " . صدكؽ ٱبطيء : " بن شريك ك ىو ابن عبد اهلل القاضي ك أبوه كالٮبا ضعيف ، قاؿ ا٢بافظ ُب اْلكؿ منهما 
 / 10 )" آّمع " ك قد أشار إٔب ىذا ا٥بيثمي بقولو ُب " . صدكؽ ٱبطيء كثّبا ، تغّب حفظو منذ كٕب القضاء بالكوفة : " 
االنقطاع  - 3" . بن علي ٓب يدرؾ عتبة ( كذا ) ركاه الطربا٘ب ك رجالو كثقوا على ضعف ُب بعضهم ، إال أف يزيد  : " ( 132

 )غّب مسمى ، ك قد ٠باه ا٥بيثمي كما سبق  (ابن علي  )بْب عتبة ك ابن علي ، ىكذا كقع ُب أصلنا الذم نقلنا منو ا٢بديث 
ك ( زيد بن علي ) ك الصواب ( يزيد بن علي ) ، ك أنا أظنو كٮبا من الناسخ أك الطابع ، فإنو ليس ُب الركاة من يسمى  (يزيد 

ىو زيد بن علي بن ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب ، كلد سنة ٜبانْب ،   مات عتبة سنة عشرين على أكسع اْلقواؿ فبْب كفاتو ك 
أخرجو الطربا٘ب بسند منقطع عن عتبة بن " : " ٚبريج اْلذكار " ك قاؿ ا٢بافظ ابن حجر ُب ! كالدة زيد بن علي دىر طويل 
كذا ُب اْلصل ، أم اْلصل ا٤بنقوؿ منو ىذا ا٢بديث : " ٍب قاؿ ا٢بافظ " . ك قد جرب ذلك " غزكاف مرفوعا ك زاد ُب آخره 

فقد اقتصر ا٢بافظ على إعاللو باالنقطاع " . من كتاب الطربا٘ب ، ك ٓب أعرؼ تعيْب قائلو ، ك لعلو مصنف ا٤بعجم ، ك اهلل أعلم 
ك أما دعول الطربا٘ب رٞبو اهلل بأف ا٢بديث قد جرب ، فال ٯبوز االعتماد . ، ك ىو قصور كاضح ٤با عرفت من العلتْب اْلكليْب 

ك مع أف ىذا ا٢بديث ضعيف كالذم قبلو ، . عليها ، ْلف العبادات ال تثبت بالتجربة ، كما سبق بيانو ُب ا٢بديث الذم قبلو 
فيهما خلق " عباد اهلل " فليس فيو دليل على جواز االستغاثة با٤بوتى من اْلكلياء ك الصا٢بْب ، ْلهنما صرٰباف بأف ا٤بقصود بػ 

فإف : " ك قولو ُب ىذا ا٢بديث " . فإف هلل ُب اْلرض حاضرا سيحبسو عليهم : " من غّب البشر ، بدليل قولو ُب ا٢بديث اْلكؿ 
ك ىذا الوصف إ٭با ينطبق على ا٤بالئكة أك ا١بن ، ْلهنم الذين ال نراىم عادة ، ك قد جاء ُب حديث آخر " . هلل عبادا ال نراىم 

إف هلل تعأب مالئكة ُب اْلرض سول ا٢بفظة يكتبوف ما : " أخرجو البزار عن ابن عباس بلفظ . تعيْب أهنم طائفة من ا٤بالئكة 
شرح ابن " قاؿ ا٢بافظ كما ُب " . يا عباد اهلل أعينو٘ب : يسقط من كرؽ الشجر ، فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فالة فليناد 

ال نعلم يركل عن النيب صلى اهلل : ىذا حديث حسن اإلسناد غريب جدا ، أخرجو البزار ك قاؿ  : " ( 151 / 5 )" عالف 
رجالو : " ك قاؿ ا٥بيثمي " االبتهاج " ك حسنو السخاكم أيضا ُب " . عليو كسلم ّٔذا اللفظ إال من ىذا الوجو ّٔذا اإلسناد 

يعْب أف ا٤براد بقولو ُب ا٢بديث - إذا صح - فهذا ا٢بديث . موقوفا كما يأٌب " الشعب " ك ركاه البيهقي ُب : قلت " . ثقات 
إ٭با ىم ا٤بالئكة ، فال ٯبوز أف يلحق ّٔم ا٤بسلموف من ا١بن أك اإلنس ٩بن يسموهنم برجاؿ الغيب من " يا عباد اهلل " اْلكؿ 

اْلكلياء ك الصا٢بْب ، سواء كانوا أحياء أك أمواتا ، فإف االستغاثة ّٔم ك طلب العوف منهم شرؾ بْب ْلهنم ال يسمعوف الدعاء ، 
ك الذين  ): *ك لو ٠بعوا ٤با استطاعوا االستجابة ك ٙبقيق الرغبة ، ك ىذا صريح ُب آيات كثّبة ، منها قولو تبارؾ ك تعأب 

تدعوف من دكنو ما ٲبلكوف من قطمّب ، إف تدعوىم ال يسمعوا دعائكم ، ك لو ٠بعوا ما استجابوا لكم ، ك يـو القيامة يكفركف 
ىذا ، ك يبدك أف حديث ابن عباس الذم حسنو ا٢بافظ كاف  . ( 14 - 13فاطر * ) (بشرككم ، ك ال ينبئك مثل خبّب 

حججت ٟبس : ٠بعت أيب يقوؿ  : " ( 217 )" ا٤بسائل " اإلماـ أٞبد يقويو ، ْلنو قد عمل بو ، فقاؿ ابنو عبد اهلل ُب 
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سٝاتٞ خري يهِ  : ايػب١ٗ اذتاد١ٜ  عػس

حياٌب خّب لكم ، ٙبدثوف ك ٰبدث لكم ، ك كفاٌب خّب لكم ، تعرض علي أعمالكم ، فما رأيت - " 
. ركاه البزار كضعفو االلبا٘ب " من خّب ٞبدت اهلل عليو ، ك ما رأيت من شر استغفرت اهلل لكم 

                                                                                                                                            

ك ثالثة ماشيا ، أك ثنتْب ماشيا ك ثالثة راكبا ، فضللت الطريق ُب حجة ك كنت ماشيا ، فجعلت  [راكبا  ]حجج منها ثنتْب 
" أك كما قاؿ أيب ، ك ركاه البيهقي ُب . فلم أزؿ أقوؿ ذلك حٌب كقعت على الطريق  (! يا عباد اهلل دلونا على الطريق  ): أقوؿ 

ك بعد كتابة ما سبق كقفت . من طريق عبد اهلل بسند صحيح  ( 1 / 72 / 3) ك ابن عساكر  ( 2 / 455 / 2 )" الشعب 
حدثنا حاًب بن : حدثنا منجاب بن ا٢بارث : حدثنا موسى بن إسحاؽ  : ( 303ص  )" زكائده " على إسناد البزاز ُب 

قلت . فذكره : ابن صاّب عن ٦باىد عن ابن عباس أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ  [عن أباف  ]إ٠باعيل عن أسامة بن زيد 
ك ىذا إسناد حسن كما قالوا ، فإف رجالو كلهم ثقات غّب أسامة بن زيد ك ىو الليثي ك ىو من رجاؿ مسلم ، على ضعف : 

ك موسى بن إسحاؽ ىو أبو بكر اْلنصارم ثقة ، ترٝبو ا٣بطيب " . صدكؽ يهم " : " التقريب " ُب حفظو ، قاؿ ا٢بافظ ُب 
فذكره .... حدثنا أسامة بن زيد : نعم خالفو جعفر بن عوف فقاؿ . ترٝبة جيدة  ( 54 - 52 / 13 )" تارٱبو " البغدادم ُب 

ك جعفر بن عوف أكثق من حاًب بن  . ( 1 / 455 / 2 )" شعب اإلٲباف " أخرجو البيهقي ُب . موقوفا على ابن عباس 
ليس : إ٠باعيل ، فإهنما ك إف كانا من رجاؿ الشيخْب ، فاْلكؿ منهما ٓب ٯبرح بشيء ، ٖبالؼ اآلخر ، فقد قاؿ فيو النسائي 

: " ك قاؿ ُب جعفر " . صحيح الكتاب ، صدكؽ يهم : " ك لذلك قاؿ فيو ا٢بافظ . كانت فيو غفلة : ك قاؿ غّبه . بالقوم 
ك لذلك فا٢بديث عندم معلوؿ با٤بخالفة ، ك اْلرجح أنو موقوؼ ، ك ليس ىو من اْلحاديث الٍب ٲبكن القطع " . صدكؽ 

ك لعل ا٢بافظ ابن حجر . ك اهلل أعلم . بأهنا ُب حكم ا٤برفوع ، الحتماؿ أف يكوف ابن عباس تلقاىا من مسلمة أىل الكتاب 
رٞبو اهلل لو اطلع على ىذه الطريق ا٤بوقوفة ، النكشفت لو العلة ، ك أعلو بالوقف كما فعلت ، ك ْلغناه ذلك عن استغرابو جدا 

 .، ك اهلل أعلم 
.  ضعيف  : "(2/404) قاؿ اْللبا٘ب ُب السلسلة الضعيفة 

حدثنا عبد آّيد بن عبد العزيز بن أيب ركاد عن : حدثنا يوسف بن موسى " : مسنده " ركاه ا٢بافظ أبو بكر البزار ُب 
إف هلل مالئكة : " سفياف عن عبد اهلل بن السائب عن زاذاف عن عبد اهلل ىو ابن مسعود عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ 

: " ، ٍب قاؿ البزار ... " حياٌب خّب لكم : " ك قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم : قاؿ " . سياحْب يبلغو٘ب عن أمٍب السالـ 
قلت ك : " ٍب قاؿ  ( 275 / 5 )" البداية " ذكره ا٢بافظ ابن كثّب ُب " . ٓب نعرؼ آخره يركل عن عبد اهلل إال من ىذا الوجو 

، فقد ركاه النسائي من طرؽ متعددة عن " إف هلل مالئكة سياحْب يبلغو٘ب عن أمٍب السالـ : " أما أكلو ك ىو قولو عليو السالـ 
 ( 189 / 1 )" سننو " قلت ا٢بديث عند النسائي ُب " . سفياف الثورم ك عن اْلعمش كالٮبا عن عبد اهلل بن السائب بو 

كما ذكر ا٢بافظ من طرؽ عديدة عن سفياف عن عبد اهلل بن السائب ، لكن ليس عنده ك عن اْلعمش ، ك إ٭با ركاه من طريقو 
 / 9) ك ابن عساكر  ( 205 / 2" ) أخبار أصبهاف " ك أبو نعيم ُب  . ( 2 / 81 / 3 )" ا٤بعجم الكبّب " أيضا الطربا٘ب ُب 

، ٍب متابعة .... " حياٌب " فاتفاؽ ٝباعة من الثقات على ركاية ا٢بديث عن سفياف دكف آخر ا٢بديث : قلت  . ( 2 / 189
اْلعمش لو على ذلك ٩با يدؿ عندم على شذكذ ىذه الزيادة ، لتفرد عبد آّيد بن عبد العزيز ّٔا ، السيما ك ىو متكلم فيو 

ثقة ، لكنو أخطأ : " ، فقاؿ ا٣بليلي ...... من قبل حفظو ، مع أنو من رجاؿ مسلم ك قد كثقو ٝباعة ك ضعفو آخركف ك بْب 
ركل عن مالك أحاديث أخطأ فيها : " ك قاؿ ابن عبد الرب " . ليس بالقوم ، يكتب حديثو : " ُب أحاديث ، ك قاؿ النسائي 

منكر ا٢بديث جدا ، يقلب اْلخبار ، ك يركم ا٤بناكّب عن ا٤بشاىّب ،  : " ( 152 / 2 )" آّركحْب " ك قاؿ ابن حباف ُب " . 
ك إذا عرفت ما تقدـ فقوؿ ا٢بافظ " . صدكؽ ٱبطىء : " التقريب " ك ٥بذا قاؿ فيو ا٢بافظ ُب : قلت " . فاستحق الَبؾ 

ك ! فهو يوىم أنو ليس فيو من ىو متكلم فيو " . ركاه البزار ، ك رجالو رجاؿ الصحيح  : " ( 24 / 6 )" آّمع " ا٥بيثمي ُب 
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اثس َايو ايداز  : ايػب١ٗ ايجا١ْٝ عػس

حدثنا أبو معاكية عن االعمش عن أيب صاّب عن مالك الدار ، قاؿ ككاف خازف عمر علي الطعاـ ، قاؿ 
! يا رسوؿ اهلل : أصاب الناس قحط ُب زمن عمر ، فجا رجل إٔب قرب النيب صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ : 

ائت عمر فأقرئو السالـ ، كأخربه أنكم : استسق المتك فإهنم قد ىلكوا ، فأتى الرجل ُب ا٤بناـ فقيل لو 

                                                                                                                                            

إف ا٢بافظ : ك ٥بذا فإ٘ب أقوؿ " . سنده صحيح  : " ( 281 / 2 )" ا٣بصائص الكربل " لعل السيوطي اغَب ّٔذا حْب قاؿ ُب 
ك  : " ( 128 / 4 )" ٚبريج اإلحياء " كاف أدؽ ُب التعبّب عن حقيقة إسناد البزار حْب قاؿ عنو ُب - شيخ ا٥بيثمي - العراقي 

رجالو رجاؿ الصحيح ، إال أف عبد آّيد بن أيب ركاد ك إف أخرج لو مسلم ، ك كثقو ابن معْب ك النسائي ، فقد ضعفو بعضهم 
فهو غّب جيد " . إسناده جيد  : " ( 297 / 3 )" طرح التثريب ُب شرح التقريب " ك أما قولو ىو أك ابنو ُب : قلت " . 

عندم ، ك كاف يكوف ذلك لوال ٨بالفة عبد آّيد للثقات على ما سبق بيانو ، فهي علة ا٢بديث ، ك إف كنت ٓب أجد من نبو 
نعم ، قد . ، ك اهلل أعلم " البداية " عليها ، أك لفت النظر إليها ، إال أف يكوف ا٢بافظ بن كثّب ُب كلمتو الٍب نقلتها عن كتابو 

أخرجو . اْلكٔب عن غالب القطاف عنو : صح إسناد ىذا ا٢بديث عن بكر بن عبد اهلل ا٤بز٘ب مرسال ، ك لو عنو ثالث طرؽ 
 / 2" ) الطبقات " ك ابن سعد ُب  ( بتحقيقي 25رقم  )" فضل الصالة على النيب صلى اهلل عليو كسلم " إ٠باعيل القاضي ُب 

، ك  ( 26رقم ) أخرجو إ٠باعيل أيضا . عن كثّب أيب الفضل عنو : الثانية . ك رجالو كلهم ثقات رجاؿ الشيخْب  . ( 2 / 2
ردا على قوؿ ابن القطاف " اللساف " رجالو ثقات رجاؿ مسلم غّب كثّب ، ك اسم أبيو يسار ك ىو معركؼ كما بينو ا٢بافظ ُب 

 من بغية 230 )" مسنده " أخرجو ا٢بارث بن أيب أسامة ُب . عن جسر بن فرقد عنو : الثالثة " . حالو غّب معركفة : " فيو 
فلعل ىذا ا٢بديث الذم ركاه عبد آّيد موصوال عن ابن مسعود : قلت . ، ك جسر ضعيف  (الباحث عن زكائد مسند ا٢بارث 

ك قد كقفت . اهلل أعلم .   أصلو ىذا ا٤برسل عنبكر ، أخطأ فيو عبد آّيد فوصلو عن ابن مسعود ملحقا إياه ٕبديثو اْلكؿ عنو 
حدثنا : عن أيب سعيد ا٢بسن بن علي بن زكريا بن صاّب العدكم البصرم : اْلكٔب : عليو من حديث أنس ، ك لو عنو طريقاف 
 ( 2 / 124 )أخرجو ابن عدم " . تعرض علي أعمالكم عشية االثنْب ك ا٣بميس " خراش عن أنس مرفوعا ٨بتصرا ٫بوه ك فيو 

جزء " ك عبد القادر بن ٧بمد القرشي ا٢بنفي ُب  ( 2 / 139/ ؽ  )" الثا٘ب من عركس اْلجزاء " ك أبو منصور ا١برباذقا٘ب ُب 
بإسناد ضعيف ، أم ّٔذا اإلسناد " مسنده " للحارث بن أيب أسامة ُب  ( 128 / 4) ك عزاه ا٢بافظ العراقي  ( 2 / 2 )" لو 

أم ك ذلك ْلف فيو خراش بن عبد اهلل ساقط عدـ ، : بعد أف نقل عنو تضعيفو إياه بقولو " فيض القدير " كما بينو ا٤بناكم ُب 
ال ٰبل كتب حديثو إال لالعتبار ، ٍب ساؽ لو أخبارا ىذا منها : ك ما أتى بو غّب أيب سعيد العدكم الكذاب ، ك قاؿ ابن حباف 

حدثنا ٧بمد بن عبد ا٤بلك بن زياد أبو سلمة : عن ٰبٓب بن خداـ : الثانية . فاإلسناد موضوع ، فال يفرح بو : قلت " . 
أخرجو أبو طاىر ا٤بخلص " . تعرض علي أعمالكم كل ٟبيس : " حدثنا مالك بن دينار عن أنس بو ٫بوه ك فيو : اْلنصارم 

. حدثنا ٰبٓب بن خداـ بو ( : يعِب ابن ٧بمد بن صاعد ) حدثنا ٰبٓب  : ( 2 / 212ؽ  )" الثا٘ب من العاشر من حديثو " ُب 
منكر ا٢بديث جدا ، : " ، ك قاؿ ابن حباف " منكر ا٢بديث : " ك ىذا موضوع أيضا آفتو اْلنصارم ىذا قاؿ العقيلي : قلت 

ك قاؿ ا٢باكم " . كذاب ك لو طامات : " ك قاؿ ابن طاىر " . يركم عن الثقات ما ليس من حديثهم ، ال ٯبوز االحتجاج بو 
" ك الراكم عنو ٰبٓب بن خداـ ركل عنو ٝباعة من الثقات ، ك ذكره ابن حباف ُب " . يركم أحاديث موضوعة : " أبو عبد اهلل 

ركل عن ٰبٓب بن خداـ عن مالك بن دينار أحاديث منكرة : " ك قاؿ ا٢باكم أبو أٞبد ُب ترٝبة اْلنصارم ا٤بذكور " . الثقات 
ك ٝبلة القوؿ أف ا٢بديث ضعيف ٔبميع طرقو ، كخّبىا " . ، فاهلل تعأب أعلم ا٢بمل فيو على أيب سلمة أك على ابن خداـ 

حديث بكر بن عبد اهلل ا٤بز٘ب ك ىو مرسل ، ك ىو من أقساـ ا٢بديث الضعيف عند احملدثْب ، ٍب حديث ابن مسعود ، ك ىو 
 خطأ ، ك شرىا حديث أنس بطريقيو
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يا رب ال آلو إال : فأتى عمر فأخربه فبكى عمر ٍب قاؿ ! عليك الكيس ! عليك الكيس : مستقيموف كقل لو 
. ركاه ابن أيب شيبة ُب ا٤بصنف ( (ما عجزت عنو

. انظر ٚبريج ابو ٧بمد ٧بمد أ٦بد البيطار ُب ا٢باشية 
                                                 

 :كفيما تقدـ عدة نقاط)): قاؿ أبو أٞبد ٧بمد أ٦بد البيطار  
أكالن ػ عدـ تصريح اْلعمش بالسماع من أيب صاّب ، كىو مدلس ، كعليو ٰبكم على اإلسناد باالنقطاع ، كما ىو مقرر 

. ُب علم مصطلح ا٢بديث
ليس نصان ُب تصحيح ٝبيع السند ،  (بإسناد صحيح من ركاية أيب صاّب السماف عن مالك الدار): ثانيان ػ إف قوؿى ا٢بافظ

أهنم قد ال ٰبضرىم ترٝبة : بل إٔب أيب صاّب فقط ، كلوال ذلك لقاؿ بإسناد صحيح ، كالعلماء إ٭با يفعلوف ىذا ْلسباب منها
بعض الركاة ، فال يستجيزكف ْلنفسهم حذؼ السند كلو ، ٤با فيو من إيهاـ صحتو ، خاصة إذا علمنا أف ا٢بافظ ابن حجر ػ 

كىو سيد من كتب ُب تراجم الرجاؿ ػ ٓب يعرؼ مالك الدار ، كٓب يأت لو بَبٝبة ، ُب أم من كتبو ، ككما أف البخارم ُب كتابو 
ٓب ينقال توثيقان ُب ترٝبتو مالك ، عن أم أحد من علماء  (213ػ8)كابن أيب حاًب ُب كتابو ا١برح كالتعديل  (304ػ7)التاريخ 

كمالك : (29ػ2)ا١برح كالتعديل ، مع كثرة اطالعهما ، كقاؿ ا٢بافظ ا٤بنذرم ػ كىو من ا٤بتأخرين ػ ُب كتابو الَبغيب كالَبىيب 
. الدار ال أعرفو

ثالثان ػ إف ىذه الركاية كعلى فرض صحة السند فيها إٔب مالك الدار ، كعلى فرض أف مالك الدار ، ثقة ثبت ، فإنو يركيها 
. ، كبإّٔاـ ىذا الرجل ٰبكم على السند أيضان باالنقطاع ، كما ىو مقرر ُب علم مصطلح ا٢بديث... عن رجل أتى القرب 

كأما بالنسبة للتصريح بكوف بالؿ بن ا٢بارث ، ىو الذم جاء إٔب القرب ، فهذا ٩با ال يصح ٕباؿ ، حيث ٓب يأت التصريح 
بكونو بالؿ بن ا٢بارث ، إال من طريق سيف بن عمر ، كىو أخبارم متهم بوضع ا٢بديث ، فضالن عن بقية السند ، كالذم فيو 

 .ما فيو ، كلكن ما قيل ُب سيف كحده يكفي لرد السند أصالن ، كإليكم ما قالو علماء ا١برح كالتعديل ، ُب سيف
ًفلسه خّبه منو ، : إف ٰبٓب بن معْب ، قاؿ فيو: ُب ترٝبة سيف بن عمر (353ػ3)قاؿ ا٢بافظ الذىيب ، ُب ميزاف االعتداؿ 

عامة حديثو منكر ، : اُتم بالزندقة ، كقاؿ ابن عدم: مَبكؾ ، كقاؿ ابن حباف: ليس بشيء ، كقاؿ أبو حاًب: كقاؿ أبو داكد
. كاف سيف يضع ا٢بديث ، كقد اُتم بالزندقة : كقاؿ مكحوؿ البّبكٌب

: سيف بن عمر الضيب ، قاؿ ٰبٓب بن معْب: 1594: رقم (35ػ2)كقاؿ ابن ا١بوزم ُب كتابو ، الضعفاء كا٤بَبككْب 
ضعيف ، كقاؿ ابن : مَبكؾ ا٢بديث ، كقاؿ النسائي كالدارقطِب: ضعيف ا٢بديث ، ًفلسه خّب منو ، كقاؿ أبو حاًب الرازم

اىػ . يركم ا٤بوضوعات عن اْلثبات ، كقاؿ إنو يضع ا٢بديث: حباف
(. 104ػ7)كالبداية كالنهاية  (508ػ2)كمن أراد مراجعة سند سيف بن عمر ، فلّباجع تاريخ الطربم 

قاؿ ا٢بافظ الذىيب ُب ميزاف االعتداؿ ُب نقد : كقد أكرد بعضهم شبهان على ٙبقيق ضعف إسناد حديث مالك الدار فقاؿ
تطرؽ إليو احتماؿ التدليس إال ُب شيوخ لو أكثر عنهم كإبراىيم، كأيب كائل، " عن"مٌب قاؿ ػ أم اْلعمش ػ : (316 ػ3)الرجاؿ 

انتهى . كأيب صاّب السماف ، فإف ركايتو عن ىذا الصنف ٧بمولة على االتصاؿ
كإسناد حديث مالك الدار يركيو اْلعمش عن أيب صاّب ، فأخذ من ىذا النص عدـ اعتبار العنعنة ُب ىذا اإلسناد من 

. اْلعمش
: كُب رد ىذه الشبهة أقوؿ

يعترب ٙبرير مسألة تدليس اْلعمش ، من أىم ا٤بسائل الٍب ٯبب على طلبة العلم البحث كالتحقيق ُب حا٥با ، كذلك نظران 
. لشهرة ىذا اإلماـ ككثرة مركياتو
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. كيف تعامل العلماء مع تدليس اْلعمش
 .أثبت العلماء تدليس اْلعمش ، كاختلفوا ُب تقييم تدليسو كالتعامل معو

. فمنهم من رد أسانيده الٍب ٓب يصرح فيها بالسماع
. كمنهم من غض الطرؼ عن عنعنتو كٓب يعتربىا

. كمنهم من قبل عدـ تصرٰبو بالسماع من ركاة ، كرفضو ُب آخرين
. كمنهم من اضطرب فيو فمرة قبلها كمرة ردىا

: كصف تدليس اْلعمش
. ػ اْلعمش يكثر من التدليس1

ك " ُتذيب الكماؿ"كما ُب . ثبت تدليس اْلعمش عن أكثر من عشرين شيخان ، كعن أحدىم أكثر من مائة حديث
(. 134ػ1)" ٙبفة التحصيل"

. «إ٭با أفسد حديث أىل الكوفة أبو إسحاؽ كاْلعمش لكم»: كقاؿ ابن ا٤ببارؾ رٞبو اهلل عن تدليس اْلعمش
. «أىلك أىل الكوفة أبو إسحاؽ كأعيمشكم ىذا»: كقاؿ ا٤بغّبة

. «٠بعناه: من أراد التدٌين با٢بديث، فال يأخذ عن اْلعمش كال عن قتادة، إال ما قاال»: كقاؿ سليماف الشاذكو٘ب
( 107ػ1)" معرفة علـو ا٢بديث"كما ُب 
أفسد حديث أىل الكوفة ، من أسوء العبارات الٍب يتهم ّٔا مدلس ، حيث من ا٤بعلـو أف تسعة أعشار التدليس : كعبارة

. ُب زمن اْلعمش كاف بالكوفة
. ػ اْلعمش يدلس تدليس التسوية أيضان 2

عن عثماف بن سعيد الدارمي أف  (365)، كنقل ُب (364" )الكفاية"، كا٣بطيب ُب  (34)" اإلرشاد"قالو النوكم ُب 
. اْلعمش رٗبا فعل ىذا

. ػ اْلعمش يدلس رجاالن ضعفاء كمَبككْب3
كنت أحدث اْلعمش عن ا٢بسن بن عمارة عن ا٢بكم : قاؿ أبو معاكية»: (101ػ1)" جامع التحصيل"قاؿ العالئي ُب 

أنا حدثتو عن : فأقوؿ. حدثنا اْلعمش عن ٦باىد بتلك اْلحاديث: فيجيء أصحاب ا٢بديث بالعشي، فيقولوف. عن ٦باىد
ٍب يراه يدلس عن ثالثة عنو، كأحدىم مَبكؾ، كىو . كاْلعمش قد ٠بع من ٦باىد. ا٢بسن بن عمارة عن ا٢بكم عن ٦باىد

. «ا٢بسن بن عمارة
ككل من عرؼ أنو ال يأخذ إال عن ثقة فتدليسو كمرسلو مقبوؿ ، فمراسيل سعيد » (30ػ1)كقاؿ ابن عبد الرب ُب التمهيد 

بن ا٤بسيب ك٧بمد بن سّبين كإبراىيم النخعي عندىم صحاح ، كقالوا مراسيل عطاء كا٢بسن ال ٰبتج ّٔا ْلهنما كانا يأخذاف عن 
. كل أحد ، ككذلك مراسيل أيب قالبة كأيب العالية ، كقالوا ال يقبل تدليس اْلعمش، ْلنو إذا كقف، أحاؿ على مأل ، يعنوف ثقة

 .«إذا سألتو عمن ىذا؟ قاؿ عن موسى بن طريف ، كعباية بن ربعي ، كا٢بسن بن ذكواف
. كذاب: كموسى بن طريف
. مَبكؾ متهم ُب دينو: كعباية بن ربعي

. ضعيف: كا٢بسن بن ذكواف
كيف قيم العلماء تدليس اْلعمش 

عد تدليس " طبقات ا٤بدلسْب"اضطرب تقيم ا٢بافظ ابن حجر رٞبو اهلل ، لتدليس اْلعمش بعض الشيء ، ففي كتابو 
. اْلعمش ُب الطبقة الثانية مع الثورم كابن عيينة

. عد تدليسو ُب الطبقة الثالثة ، الٍب تلي طبقة الثورم كابن عيينة" النكت"كُب كتابو 
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من احتمل اْلئمة تدليسو كخرجوا لو ُب الصحيح كإف ٓب : ثانيهما»: (113)صفحة " جامع التحصيل"كقاؿ العالئي ُب 
يصرح بالسماع كذلك إما إلمامتو أك لقلة تدليسو ُب جنب ما ركل أك ْلنو ال يدلس إال عن ثقة كالزىرم كسليماف اْلعمش 

. «كإبراىيم النخعي
. كُب ىذا حيف كبّب للزىرم كأمثالو: قلت

تقسيم الذىيب لتدليس اْلعمش 
كىو يدلس كرٗبا »: تدليس اْلعمش فقاؿ ُب ترٝبتو (316ػ3)" ميزاف االعتداؿ"قسم ا٢بافظ الذىيب رٞبو اهلل ُب كتابو 
عن تطرؽ إليو احتماؿ التدليس ، إال ُب شيوخ : أخربنا فالف فال كالـ ، كمٌب قاؿ: دلس عن ضعيف كال يدرم بو ، فمٌب قاؿ

. «لو أكثر عنهم كإبراىيم ، كأيب كائل ، كأيب صاّب السماف ، فإف ركايتو عن ىذا الصنف ٧بمولة على االتصاؿ
كاعتماد الذىيب رٞبو اهلل ، على تقسيم تدليس اْلعمش ىذا مبِب على استقراءه ٢بديثو ، كا٢بق أف ىناؾ ما ينقض ىذا 

. ا٤بثبت مقدـ على الناُب: التقيسم ، كفق قاعدة
٠بعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم : عن أيب ىريرة قاؿ»: (35ػ1)" معرفة علـو ا٢بديث"فقد قاؿ ا٢باكم ُب كتابو 

ىذا حديث ركاتو كوفيوف كبصريوف ٩بن ال يدلسوف : قاؿ ا٢باكم. إف مع الغالـ عقيقة فأىريقوا عنو دمان كأميطوا عنو أذل: يقوؿ
كليس ذلك من مذىبهم كركاياُتم سليمة كإف ٓب يذكركا السماع ، كأما ضد ىذا من ا٢بديث فمثالو ما حدثناه أبو عبد اهلل ٧بمد 

ذكرنا ليلة : بن يعقوب ا٢بافظ ثنا ٧بمد بن عبد الوىاب الفراء أنا يعلى بن عبيد حدثنا اْلعمش عن أيب صاّب عن أيب ىريرة قاؿ
 ....القدر 

ٓب يسمع ىذا ا٢بديث اْلعمش من أيب صاّب كقد ركاه أكثر أصحابو عنو ىكذا منقطعان فأخرب٘ب : قاؿ ا٢باكم رٞبو اهلل
عبد اهلل بن ٧بمد بن موسى ثنا ٧بمد بن أيوب حدثنا ٧بمد بن عبد اهلل بن ٭بّب ثنا خالد ا١بعفي حدثِب أبو مسلم عبيد اهلل بن 

« ....ذكرنا ليلة القدر : سعيد قائد اْلعمش عن اْلعمش عن سهيل بن أيب صاّب عن أبيو عن أيب ىريرة قاؿ
. قاؿ سفياف الثورم ٓب يسمع اْلعمش ىذا ا٢بديث من أيب صاّب اإلماـ ضامن»: كقاؿ ابن معْب

( 497ػ3). ركاية الدكرم" تاريخ ابن معْب"كما ُب 
: قاؿ مهنا ػ تلميذ اإلماـ أٞبد ػ فقلت لو. كاف اْلعمش يدلس ىذا ا٢بديث ٓب يسمعو من أيب كائل»: كقاؿ اإلماـ أٞبد

اىػ .«كاف اْلعمش يركيو عن ا٢بسن بن عمرك الفقيمي عن أيب كائل فطرح ا٢بسن بن عمرك كجعلو عن أيب كائل: عمن ىو؟ قاؿ
(. 134ػ1)" ٙبفة التحصيل"كما ُب كتاب 

ٓب يسمع اْلعمش حديث إبراىيم الوضوء من القهقهة منو ، كركل اْلعمش ىذا ا٢بديث عن أيب »: كقاؿ سفياف الثورم
اىػ . «صاّب

(. 134ػ1)" ٙبفة التحصيل"كما ُب كتاب 
كإف كانت ُب الصحيح ، ، ككاف ا٢بافظ ابن حجر رٞبو اهلل ، يتخوؼ من ركاية اْلعمش عن أيب صاّب كأيب كائل بالعنعنة 

٠بعت أبا ىريرة ككذا ُب ركاية عبد الواحد بن زياد عن اْلعمش عن أيب صاّب ٠بعت أبا : فيو»: (82ػ12)فقد قاؿ ُب الفتح 
كٓب ينفرد بو اْلعمش، : قلت. كقد سلم من تدليس اْلعمش: ىريرة كسيأٌب بعد سبعة أبواب ُب باب توبة السارؽ كقاؿ ابن حـز

 .«أخرجو أبو عوانة ُب صحيحو من ركاية أيب بكر بن عياش عن أيب حصْب عن أيب صاّب
قولو عن أيب كائل ىو شقيق بن سلمة كقد تقدـ ُب الشرب من ركاية أيب »: (559ػ11)كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر ُب الفتح 

ٞبزة كىو السكرم كُب اْلشخاص من ركاية أيب معاكية كالٮبا عن اْلعمش عن شقيق كقد تقدـ قريبا من ركاية شعبة عن 
. «سليماف كىو اْلعمش كيستفاد منو أنو ٩با ٓب يدلس فيو اْلعمش فال يضر ٦بيئو عنو بالعنعنة
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ٚعل ايطا٥ًني عًٝو : ايػب١ٗ ايجايج١ عػس 

: إذا أصبح كإذا أمسى دعا ّٔذا الدعاء- صلى اهلل عليو كسلم - - عن أيب أمامة قاؿ كاف رسوؿ اهلل 
أسألك بنور كجهك الذم أشرقت لو السماكات كاْلرض كبكل ... اللهم أنت أحق من ذكر كأحق من عبد))

 .  ركاه الطربا٘ب كضعفو االلبا٘ب( (... حق ىو لك كٕبق السائلْب عليك
: الرد عليو من كجهاف)): قاؿ الشيخ أٞبد بن الكورم العلوم الشنقيطي

شيخ يزعم أنو ٠بع أبا أمامة :" ىذا حديث باطل آفتو فضاؿ بن جبّب أبو ا٤بهند قاؿ ابن حباف- 1
كقاؿ ابن " ال ٯبوز اإلحتجاج بو ٕباؿ يركم أحاديث ال أصل ٥با " كقاؿ أيضا " يركم عنو ما ليس من حديثو 

 25/13انظر ترٝبتو ُب الكامل البن عدم " ضعيف ا٢بديث " كقاؿ أبو حاًب " أحاديثو غّب ٧بفوظة :" عدم
 . 4/434 كاللساف 548ػ 3/347كا٤بيزاف 
أف ا٢بديث لو صح فهو من باب التوسل بأ٠باء اهلل كصفاتو ْلف حق السائلْب عليو تعأب ىو - 2
. اىػ"اإلجابة

: ايػب١ٗ ايسابع١ عػس 

". لواعتقد أحدكم ٕبجر لنفعو " 

                                                                                                                                            

حدثنا ٰبٓب بن سعيد القطاف عن .... »: كركل ابن عبد الرب بإسناده أف اْلعمش كاف يدلس حديث إبراىيم التيمي
حدثنا سليماف اْلعمش عن إبراىيم التيمي عن أبيو عن أيب ذر عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ من بُب : سفياف الثورم قاؿ

. هلل مسجدا كلو كمفحص قطاة بُب اهلل لو بيتا ُب ا١بنة
. ٓب يسمع اْلعمش ىذا ا٢بديث من إبراىيم التيمي: قاؿ سفياف كشعبة: قاؿ ٰبٓب بن سعيد: قاؿ علي بن ا٤بديِب
اىػ . «ىذه شهادة عدلْب إمامْب على اْلعمش بالتدليس كأنو كاف ٰبدث عن من لقيو ٗبا ٓب يسمع منو: قاؿ ابن عبد الرب

( 30ػ1)التمهيد 
اىػ . «حديث اْلعمش من بُب هلل مسجدان كلو كمفحص قطاة ليس من صحيح حديث اْلعمش»: كقاؿ ابن مهدم

 (97ػ1)العلل البن أيب حاًب 
. كمعُب أنو ليس من صحيح حديث اْلعمش أنو دلسو ، كما مر عن سفياف كشعبة كالقطاف

كمن التقسيم ا٤بعترب لتدليس اْلعمش 
. اْلعمش كأيب إسحاؽ كقتادة: كفيتكم تدليس ثالثة»: ما جاء عن شعبو رٞبو اهلل ، حيث قاؿ

فهذه قاعدة جيدة ُب أحاديث ىؤالء الثالثة أهنا إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع كلو كانت : قاؿ ا٢بافظ
 (.58ػ1)اىػ طبقات ا٤بدلسْب . «معنعنة

ركاه الطربا٘ب كفيو فضاؿ بن جبّب كىو ضعيف  ) : (٦بمع الزكائد  )قاؿ ا٥بيثمي ُب  )) :  (التوسل) قاؿ االلبا٘ب ُب 
شيخ يزعم أنو ٠بع أبا أمامة يركم عنو ما ليس من : )بل ىو ضعيف جدا اُتمو ابن حباف فقاؿ : قلت  (٦بمع على ضعفو 

أحاديثو ( : ) الكامل ) كقاؿ ابن عدم ُب (  ال ٯبوز االحتجاج بو ٕباؿ يركم أحاديث ال أصل ٥با : )كقاؿ أيضا  (حديثو 
 .انتهي (( فا٢بديث شديد الضعف فال ٯبوز االستشهاد بو: قلت  (كلها غّب ٧بفوظة 

 بلوغ غاية االما٘ب 
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موضوع ، كما قاؿ ابن تيمية، كغّبه  ، قاؿ الشيخ على القارم ُب   : (450)قاؿ االلبا٘ب ُب الضعيفة 
ىو من كالـ عباد اْلصناـ الذين ٰبسنوف ظنهم باْلحجار ، كقاؿ : كقاؿ ابن القيم : (66ص )" موضوعاتو " 

". من بلغو شيء عن اهلل فيو فضيلة : ال أصل لو، ك٫بوه: ابن حجر العسقال٘ب
:  كا١بواب من كجوه ثالثة)):  قاؿ الشيخ أٞبد بن الكورم العلوم الشنقيطي

ال تصح  " (1/38)أمية ىذا ٓب تثبت صحبتو فا٢بديث مرسل كما قاؿ ابن عبد الرب ُب اإلستيعاب - 1
". عندم صحبتو كا٢بديث مرسل 
أف ابن  (1/385)كُب التهذيب " ليست لو صحبة كال ركاية  " (1/133)كقاؿ ا٢بافظ ُب اإلصابة 

". ليس لو صحبة :" ا١باركد قاؿ
اختالط أيب إسحاؽ كعنعنتو فإنو كاف مدلسا إال أف سفياف ٠بع منو قبل اإلختالط فبقيت العلة - 2

. الثانية كىي العنعنة
ٍب ا٢بديث لو صح فإ٭با ىو من باب التوسل بدعاء العبد الصاّب كما ركل النسائي أف النيب صلى - 3

النسائي ُب سننو بسند  (إ٭با ينصر اهلل ىذه اْلمة بضعفائها بدعوُتم كصالُتم كإخالصهم):اهلل عليو كسلم قاؿ
. اىػ"2/15صحيح 

تٛضٌ ادّ : ايػب١ٗ ارتاَط١ عػس

يا آدـ ك كيف : يا رب أسألك ٕبق ٧بمد ٤با غفرت ٕب ، فقاؿ اهلل : ٤با اقَبؼ آدـ ا٣بطيئة ، قاؿ " 
يا رب ٤با خلقتِب بيدؾ ، ك نفخت ُب من ركحك ، رفعت رأسي ، فرأيت : عرفت ٧بمدا ك ٓب أخلقو ؟ قاؿ 

على قوائم العرش مكتوبا ال إلو إال اهلل ٧بمد رسوؿ اهلل ، فعلمت أنك ٓب تضف إٔب ا٠بك إال أحب ا٣بلق 
صدقت يا آدـ إنو ْلحب ا٣بلق إٕب ، ادعِب ٕبقو فقد غفرت لك ، ك لوال ٧بمد ما : إليك  فقاؿ اهلل 

. ركاه ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ ، كقاؿ االلبا٘ب موضوع "خلقتك

                                                 

 بلوغ غاية االما٘ب 
. موضوع  : "(88 /1)قاؿ اْللبا٘ب ُب سلسلة اْلحاديث الضعيفة  

ك كذا البيهقي ُب باب ما جاء  ( 2 / 323 / 2) ك عنو ابن عساكر  ( 615 / 2 )" ا٤بستدرؾ " أخرجو ا٢باكم ُب 
من طريق أيب ا٢بارث عبد اهلل بن مسلم  ( 488 / 5 )" دالئل النبوة " فيما ٙبدث بو صلى اهلل عليو كسلم بنعمة ربو من 

الفهرم ، حدثنا إ٠باعيل ابن مسلمة ، نبأنا عبد الرٞبن بن زيد بن أسلم عن أبيو عن جده عن عمر بن ا٣بطاب مرفوعا ، ك 
: فتعقبو الذىيب بقولو . صحيح اإلسناد ، ك ىو أكؿ حديث ذكرتو لعبد الرٞبن بن زيد بن أسلم ُب ىذا الكتاب : قاؿ ا٢باكم 

.  بل موضوع ، ك عبد الرٞبن كاه ، ك عبد اهلل بن مسلم الفهرم ال أدرم من ىو 
ك " دالئل النبوة " خرب باطل ركاه البيهقي ُب : ٥بذا ا٢بديث ك قاؿ " ميزاف االعتداؿ " ك الفهرم ىذا أكرده ُب : قلت 
ك كافقو  ( 323 / 2 )" تارٱبو " ك أقره ابن كثّب ُب . تفرد بو عبد الرٞبن بن زيد ابن أسلم ك ىو ضعيف : قاؿ البيهقي 



 
179 

 

                                                                                                                                            

ال أستبعد أف يكوف : خرب باطل ك زاد عليو قولو ُب ىذا الفهرم : على قولو " ا٤بيزاف " أصلو " اللساف " ا٢بافظ ابن حجر ُب 
.  ىو الذم قبلو فإنو من طبقتو 

متهم بوضع ا٢بديث ، يضع على ليث ك : ك الذم قبلو ىو عبد اهلل بن مسلم بن رشيد ، ذكره ابن حباف فقاؿ : قلت 
. مالك ك ابن ٥بيعة ال ٰبل كتب حديثو ، ك ىو الذم ركل عن ابن ىدبة نسخة كأهنا معمولة

ال يركم عن : من طريق أخرل عن عبد الرٞبن بن زيد ٍب قاؿ  ( 207 )" ا٤بعجم الصغّب " ك ا٢بديث أخرجو الطربا٘ب ُب 
ك فيو من ٓب " الصغّب " ك " اْلكسط " ركاه الطربا٘ب ُب  : ( 253 / 8 )" آّمع " ك قاؿ ا٥بيثمي ُب . عمر إال ّٔذا اإلسناد 

. أعرفهم 
القاعدة ا١بليلة ُب التوسل ك " ك ىذا إعالؿ قاصر ما داـ فيو عبد الرٞبن بن زيد ، قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية ُب : قلت 
ا٤بدخل إٔب معرفة الصحيح " ك ركاية ا٢باكم ٥بذا ا٢بديث ٩با أنكر عليو ، فإنو نفسو قد قاؿ ُب كتاب  : ( 69ص  )" الوسيلة 

عبد الرٞبن بن زيد بن أسلم ركل عن أبيو أحاديث موضوعة ال ٱبفى على من تأملها من أىل الصنعة أف ا٢بمل " : من السقيم 
. فيها عليو 
ك صدؽ شيخ اإلسالـ ُب نقلو اتفاقهم على ضعفو . ك عبد الرٞبن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثّبا : قلت 

ك قد سبقو إٔب ذلك ابن ا١بوزم ، فإنك إذا فتشت كتب الرجاؿ ، فإنك لن ٘بد إال مضعفا لو ، بل ضعفو جدا علي بن ا٤بديِب 
كاف يقلب : ك قاؿ ابن حباف . حديثو عند أىل العلم با٢بديث ُب النهاية من الضعف : ك ابن سعد ، ك قاؿ الطحاكل 

ك قاؿ أبو نعيم ٫بو ما سبق . اْلخبار ك ىو ال يعلم حٌب كثر ذلك ُب ركايتو من رفع ا٤براسيل ك إسناد ا٤بوقوؼ ، فاستحق الَبؾ 
.  ركل عن أبيو أحاديث موضوعة : عن ا٢باكم 
ك لعل ىذا ا٢بديث من اْلحاديث الٍب أصلها موقوؼ ك من اإلسرائيليات ، أخطأ عبد الرٞبن بن زيد فرفعها إٔب : قلت 

من طريق الفهرم ا٤بتقدـ  ( 427ص  )" الشريعة " النيب صلى اهلل عليو كسلم ، ك يؤيد ىذا أف أبا بكر اآلجرم أخرجو ُب 
من  ( 425 - 422ص  )ك ركاه . بسند آخر لو عن عبد الرٞبن بن زيد عن أبيو عن جده عن عمر بن ا٣بطاب موقوفا عليو 

عثماف بن خالد عن عبد الرٞبن بن أيب الزناد عن  (ابن ك ىو خطأ : ُب اْلصل  )حدثِب أيب : طريق أيب مركاف العثما٘ب قاؿ 
.. " اللهم إ٘ب أسألك ٕبق ٧بمد عليك : من الكلمات الٍب تاب اهلل عز كجل على آدـ عليو السالـ أنو قاؿ : " أبيو قاؿ 

ك ىذا موقوؼ ك عثماف ك ابنو أبو مركاف ضعيفاف ال ٰبتج ّٔما لو ركيا حديثا مرفوعا . ا٢بديث ٫بوه ك ليس فيو ادعِب ٕبقو إْب 
من مسلمة أىل الكتاب أك غّب - كاهلل أعلم - ، فكيف ك قد ركيا قوال موقوفا على بعض أتباع التابعْب ك ىو قد أخذه 
عن  ( 2 / 310 / 2 )ك كذلك ركاه ابن عساكر . مسلمتهم أك عن كتبهم الٍب ال ثقة لنا ّٔا كما بينو شيخ اإلسالـ ُب كتبو

أف ا٢بديث ال أصل لو عنو : ك ٝبلة القوؿ . شيخ من أىل ا٤بدينة من أصحاب ابن مسعود من قولو موقوفا عليو ك فيو ٦باىيل 
ك ٩با . صلى اهلل عليو كسلم فال جـر أف حكم عليو بالبطالف ا٢بافظاف ا١بليالف الذىيب ك العسقال٘ب كما تقدـ النقل عنهما 

يدؿ على بطالنو أف ا٢بديث صريح ُب أف آدـ عليو السالـ عرؼ النيب صلى اهلل عليو كسلم عقب خلقو ، ك كاف ذلك ُب ا١بنة 
، ك قبل ىبوطو إٔب اْلرض ، ك قد جاء ُب حديث إسناده خّب من ىذا على ضعفو أنو ٓب يعرفو إال بعد نزكلو إٔب ا٥بند ك ٠باعو 

ك مع ىذا كلو فقد جازؼ الشيخ الكوثرم ك صححو مع اعَبافو بضعف عبد  . ( 403 )انظر ا٢بديث ! با٠بو ُب اْلذاف 
: قلت . إال أنو ٓب يتهم بالكذب ، بل بالوىم ، ك مثلو ينتقى بعض حديثو : فقاؿ  ( 391ص  )الرٞبن بن زيد لكنو استدرؾ 

لقد بلغ بو الوىم إٔب أنو ركل أحاديث موضوعة كما تقدـ عن ا٢باكم ك أيب نعيم ، فمثلو ال يصلح أف ينتقى من حديثو حٌب 
إياكم ك " ُب صدد حكمو بالوضع على حديث  ( 42ص  )عند الكوثرم لوال العصبية ك ا٥بوم ، فا٠بع إف شئت ما قالو 

ك إ٭با مدار ا٢بكم على ا٣برب بالوضع أك الضعف الشديد من حيث الصناعة  . ( 14 )ك قد تقدـ برقم ... " خضراء الدمن 
ك قد علمت ٩با سبق أف مدار ا٢بديث على عبد الرٞبن بن . ا٢بديثية ىو انفراد الكذاب أك ا٤بتهم بالكذب أك الفاحش ا٣بطأ بو

ك من عجيب أمره أنو يقوؿ عقب عبارتو ! زيد الفاحش ا٣بطأ ، فيكوف حديثو ضعيفا جدا على أقل اْلحواؿ عنده لو أنصف 
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أضأيو عل آبا٥ٞ إبساِٖٝ ٚ إضشام ٚ ٜعكٛب : ايػب١ٗ ايطادض١ عػس 

أما إبراىيم : أسألك ٕبق آبائي إبراىيم ك إسحاؽ ك يعقوب ، فقاؿ : قاؿ داكد صلى اهلل عليو كسلم " 
فألقي ُب النار فصرب من أجلي ، ك تلك بلية ٓب تنلك ، ك أما إسحاؽ فبذؿ نفسو ليذبح فصرب من أجلي ، ك 

. ضعيف جدا :قاؿ اْللبا٘ب " تلك بلية ٓب تنلك ، ك أما يعقوب فغاب عنو يوسف ك تلك بلية ٓب تنلك 

                                                                                                                                            

ك ىذا ىو الذم فعلو ا٢باكم حيث رأل أف ا٣برب ٩با قبلو مالك فيما ركل ابن ٞبيد عنو حيث قاؿ  : ( 391ص  )السابقة 
! فمن أين لو أف ا٢باكم رأل أف ا٣برب ٩با قبلو مالك ؟ . ك ىو كسيلتك ك كسيلة أبيك آدـ عليو السالـ : ْليب جعفر ا٤بنصور 

فمثل ىذا البد فيو من ! فهل يلـز من كوف الرجل كاف حافظا أنو كاف ٰبفظ كل شيء عن أم إماـ ، ىذا ما ال يقولو إنساف ؟ 
ٍب ىب أف مالكا قبل ا٣برب ، فهل ذلك . ك إال فمن ادعى ذلك فقد قفى ما ليس لو بو علم ... نقل يصرح بأف ا٢باكم رأل 

يلـز غّبه أف يقبلو ك ىو ٓب يذكر إسناده ا٤بتصل منو إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم ، أفال ٯبوز أف يكوف ذلك من اإلسرائيليات 
الٍب تساىل العلماء ُب ركايتها عن بعض مسلمة أىل الكتاب مثل كعب اْلحبار ، فقد كاف يركم عنو بعضها ابن عمر ك ابن 

فإذا جاز ىذا ٥بؤالء ، أفال  (" مقالة كعب اْلحبار ك اإلسرائيليات "  ػ 34ص  )عباس ك أبو ىريرة باعَباؼ الكوثرم نفسو 
فثبت أف قوؿ مالك ا٤بذكور ال ٯبوز أف يكوف شاىدا مقويا للحديث ا٤بركل عن النيب صلى اهلل . ٯبوز ذلك ٤بالك ؟ بلى ٍب بلى 

فإنو يركيو عنو ابن ٞبيد ك ىو ٧بمد ! ك ىذا كلو يقاؿ لو ثبت ذلك عن مالك ، كيف ك دكف ثبوتو خرط القتاد . عليو كسلم 
بن ٞبيد الرازم ُب الراجح عند الكوثرم ٍب اعتمد ىو على توثيق ابن معْب إياه ك ثناء أٞبد ك الذىلي عليو ، ك تغافل عن 
تضعيف ٝبهور اْلئمة لو ، بل ك عن تكذيب كثّبين منهم إياه ، مثل أيب حاًب ك النسائي ك أيب زرعة ك صرح ىذا أنو كاف 

كل شيء كاف ٰبدثنا : يتعمد الكذب ، ك مثل ابن خراش فقد حلف باهلل أنو كاف يكذب ، ك قاؿ صاّب بن ٧بمد اْلسدم 
ما : كانت أحاديثو تزيد ، ك ما رأيت أحدا أجرأ على اهلل منو ، ك قاؿ أيضا : ابن ٞبيد كنا نتهمو فيو ، ك قاؿ ُب موضع آخر 

ك قاؿ أبو علي . رأيت أحدا أحذؽ بالكذب من رجلْب سليماف الشاذكو٘ب ك ٧بمد ابن ٞبيد ، كاف ٰبفظ حديثو كلو 
إنو ٓب يعرفو ، ك : لو حدث اْلستاذ عن ٧بمد بن ٞبيد فإف أٞبد قد أحسن الثناء عليو ؟ فقاؿ : قلت البن خزٲبة : النيسابورم 

فهذه النصوص تدؿ على أف الرجل كاف مع حفظو كذابا ، ك الكذب أقول أسباب . لو عرفو كما عرفناه ما أثُب عليو أصال 
علم ذلك عند من يعرؼ مبلغ ! ا١برح ك أبينها ، فكيف ساغ للشيخ تقدٙب التعديل على ا١برح ا٤بفسر مع أنو خالؼ معتقده ؟ 

فتبْب ٩با ذكرناه أف ىذه القصة ا٤بركية . تعصبو على أنصار السنة ك أىل ا٢بديث ، ك شدة عداكتو إياىم سا٧بو اهلل ك عفا عنو 
 / 1 )" القاعدة ا١بليلة " عن مالك قصة باطلة موضوعة ، ك قد حقق القوؿ ُب ذلك على طريقة أخرل شيخ اإلسالـ ُب 

فلّباجعهما من أراد ا٤بزيد من االطالع على بطالهنا ، " الصاـر ا٤بنكي " ك ابن عبد ا٥بادم ُب  ( ػ ضمن ٦بموع الفتاكل 227
 .انتهي ( (. فإف فيما أكردت كفاية 

 .ضعيف جدا  : ( 509 / 1 ) قاؿ اْللبا٘ب ُب سلسلة اْلحاديث الضعيفة 
ركاه البزار عن العباس من ركاية أيب سعيد عن علي بن زيد ك أبو سعيد ٓب  : ( 202 / 8 )" آّمع " قاؿ ا٥بيثمي ُب 

. أعرفو ك علي بن زيد ضعيف ، ك قد كثق 
أبو سعيد ىذا ىو ا٢بسن بن دينار ك ىو كاه ٗبرة ، فقد أخرج ا٢بديث ابن جرير من طريق زيد بن ا٢بباب عن : قلت 

 / 4 )ا٢بسن بن دينار عن علي بن زيد بن جدعاف عن ا٢بسن عن اْلحنف بن قيس عن العباس بن ا٤بطلب ، ذكره ابن كثّب 
ال يصح ، ُب إسناده ضعيفاف ك ٮبا ا٢بسن بن دينار البصرم مَبكؾ ، ك علي بن زيد بن جدعاف منكر ا٢بديث : ك قاؿ  ( 17
 .
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إذا أعٝتهِ األَٛز : ايػب١ٗ ايطابع١ عػس 

 . (فاستغيثوا بأصحاب القبور )كُب ركاية  (إذا أعيتكم اْلمور فعليكم بأصحاب القبور)
. " كالـ موضوع مكذكب باتفاؽ العلماء :" قاؿ شيخ اإلسالـ

بإٝباع - صلى اهلل عليو كسلم - - ىذا ا٢بديث كذب مفَبل على النيب :" كقاؿ ُب موضع آخر
. " العارفْب ٕبديثو ٓب يركه أحد من العلماء بذلك كال يوجد ُب شيء من كتب ا٢بديث ا٤بعتمدة 

من ا٤بقابرية على رسوؿ : كمنها أحاديث مكذكبة ٨بتلقة، كضعها أشباه عباد اْلصناـ: " قاؿ ابن القيم 
إذا أعيتكم اْلمور، فعليكم بأصحاب : " تناقض دينو كما جاء بو، كحديث- صلى اهلل عليو كسلم - اهلل 

كأمثاؿ ىذه اْلحاديث الٍب ىي مناقضة لدين ". لو أحسن أحدكم ظنو ٕبجر نفعو : " كحديث". القبور 
. اىػ " اإلسالـ، كضعها ا٤بشركوف، كراجت على أشباىهم من ا١بهاؿ كالضالؿ 

ُِٗ إْٞ أضأيو مبشُد ْبٝو : ايػب١ٗ ايجا١َٓ عػس . َايًَّ

إ٘ب أسألك ٗبحمد نبيك، كإبراىيم خليلك، كموسى ٪بيك، كعيسى ركحك ككلمتك، ! اىللَّهيمَّ : قل)- 
كبكتاب موسى، كإ٪بيل عيسى، كزبور دىاًكد، كفرقاف ٧بمد، كبكل كحي أكحيتو، أك قىضىاء قضيتو، أك سىاًئل 

. أخرجو الديلمٌي كقاؿ االلبا٘ب موضوع (اْب . . . .أف ترزقِب اىٍلقيٍرآف كالعلم: - ا٢بديث؛ كفيو. . . - أعطيتو
. ايهًُات اييت تًكاٖا ادّ َٔ زب٘ : ايػب١ٗ ايتاضع١ عػس 

 )):عن ابن عباس قاؿ سألت النيب صلى اهلل عليو كسلم عن الكلمات الٍب تلقاىا آدـ من ربو فقاؿ
الفوائد آّموعة ُب اْلحاديث ( (سأؿ ٕبق ٧بمد كعلي كفاطمة كا٢بسن كا٢بسْب إال تبت علي فتاب عليو 

 . ا٤بوضوعة 

                                                                                                                                            

ك لكنو ٓب يتفرد بو بل توبع عليو ٨بتصرا كما ُب ا٢بديث اآلٌب " ا٤بيزاف " ك ا٢بسن بن دينار كنيتو أبو سعيد كما ُب : قلت 
القاعدة ا١بليلة " ك ذكره ابن تيمية ُب  . ( 97 / 1 )للزرقا٘ب " شرح ا٤بواىب " ك ا٢بديث ركاه ابن مردكيو أيضا كما ُب . بعده 
. أنو من اإلسرائيليات ك ىو اْلشبو بالصواب " 

ك إف ٩با يؤكد ذلك أنو ال يشرع ُب ديننا التوسل ٕبق اآلباء ، كما تقدـ : قلت 
  ( .25 ػ 22 )بيانو ٙبت اْلحاديث ا٤بتقدمة 

  .2/196اقتضاء الصراط ا٤بستقيم  

 .٦1/356بموع الفتاكل  
 . 1/243إغاثة اللهفاف  

.  موضوع : (12/976) قاؿ االلبا٘ب ُب السلسلة الضعيفة حديث رقم 
أف أبا : من طريق أيب الشيخ معلقان عليو بسنده عن عبد ا٤بلك بن ىاركف بن عنَبة عن أبيو (198 / 1)أخرجو الديلمٌي 

. فذكره:. . . إ٘ب أتعلم القرآف فينفلت مِب؛ فقاؿ: بكر أتى النيب صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ
كاف ٩بن يضع ا٢بديث، ال ٰبل كتابة حديثو  : " (133 / 2)كىذا موضوع؛ آفتو عبد ا٤بلك ىذا؛ قاؿ ابن حٌباف : قلت

 ".دجاؿ كذاب : " كقاؿ السعدم". كذاب " كقاؿ ". إال على جهة االعتبار 
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. ايًِٗ عل ايطا٥ًني عًٝو : ايػب١ٗ ايعػسٕٚ  

ؿو ميؤىذًّْف رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى  إذا - صلى اهلل عليو كسلم - كاف رسوؿ اهلل : عىٍن ًبالى
اللهم ٕبق السائلْب . بسم اهلل، آمنت باهلل، توكلت على اهلل، ال حوؿ كال قوة إال باهلل: خرج إٔب الصالة قاؿ

عمل اليـو كالليلة كضعفو "أخرجو ابن السِب ُب ( (عليك، كٕبق ٨برجي ىذا، فإ٘ب ٓب أخرج أشران كال بطران 
. االلبا٘ب 

                                                                                                                                            

 كا٢بديث ضعيف ركاه عمرك بن ثابت بن ىرمز أبوثابت الكوُب  
كىو عمرك بن أيب ا٤بقداـ أبو ثابت، : عمرك بن ثابت بن ىرمز)) : 87ترجم لو البخارم ُب الضعفاء الصغّب فقاؿ ص 

( . (عن أبيو، ليس بالقوم عندىم
كيوُب يركم عىن أىبًيو قىاؿى ٰبٓب ضىًعيف لىٍيسى ًبشىٍيء كىقىاؿى مٌرة لىٍيسى   : ))(2/224)كقاؿ ابن ا١بوزم ُب الضعفاء كا٤بَبككْب 

. انتهي ( (بًًثقىة كىالى مىٍأميوف كىقىاؿى النَّسىاًئٌي مىتػٍريكؾ ا٢بىًديث كىقىاؿى اٍبن حبىاف يركم ا٤بوضوعات عىن اٍْلىثٍػبىات
كىافى ٩بَّن يركم ا٤بوضوعات الى ٰبل ذكره ًإالَّ على سىًبيل ااًلٍعًتبىار أخربنىا ا٥ٍبىمدىا٘ب  : ))(76/2)كقاؿ ابن حباف ُب آّركحْب 

قىاؿى حىدثنىا عىٍمرك بن عىلٌي قىاؿى سىأىٍلتي عىٍبدى الرٍَّٞبىًن ٍبنى مٍهدم عىن حىًديث لعىٍمرك بن ثىابت فىأىب أىف ٰبدث بًًو أىٍخبػىرىنىا مىٍكحيوؿه قىاؿى 
اـ فػىقىاؿى لىٍيسى بًًثقىة كىالى مىٍأميوف ٍعتي جىٍعفىرى ٍبنى أىبىافو يػىقيوؿي قػيٍلتي لًيىٍحٓبى بن مًعْب عىٍمرك بن أيب اٍلًمٍقدى . انتهي ( (٠بًى

. انتهي (( مىتػٍريكؾ كىقىاؿى أىبيو دىاكيد رىاًفًضي : ))(62/2)كقاؿ الذىيب  ُب ا٤بغِب ُب الضعفاء 
كلو طريق اخر من ركاية الدارقطِب اخرجها السيوطي ُب الآللئ ا٤بصنوعة ُب االحاديث ا٤بوضوعة  

حدثنا أبو ذر أٞبد بن ٧بمد بن أيب بكر الواسطي حدثنا ٧بمد بن علي بن خلف العطار حدثنا حسْب اْلشقر : قاؿ 
حدثنا عمرك بن ثابت عن أبيو عن سعيد بن جبّب عن ابن عباس سألت النيب صلى الٌلو عليو كسلم عن الكلمات الٍب تلقاىا 

(  (قاؿ سأؿ ٕبق ٧بمد كعلي كفاطمة: آدـ من ربو فقاؿ
. كىي ايضا ركاية ضعيفة ، تفرد ّٔا عمرك عن أبيو أيب ا٤بقداـ ، كتفرد ّٔا حسْب عنو 

كاف متشيعا مفرطان ، ليس ىو بشيء ُب ا٢بديث ، ك منهم من ال : قاؿ ابن سعد)): قاؿ ا٢بافظ ُب ترٝبة عمرك بن ثابت
كاف يشتم عثماف ، ترؾ ابن ا٤ببارؾ : يكتب حديثو لضعفو ك رأيو ، كتوُب ُب خالفة ىاركف ، كقاؿ عبد اهلل بن أٞبد ، عن أبيو

شديد التشيع غاؿ فيو ، : مذمـو ، ك كاف يناؿ من عثماف ك يقدـ عليا على الشيخْب ، كقاؿ العجلي: حديثو ، كقاؿ الساجي
. انتهي  (8/10)ُتذيب التهذيب ( (كاىي ا٢بديث

قلت : ، ك أكرد عن أٞبد بن ٧بمد بن ىا٘بء قاؿ" الضعفاء " كذكره العقيلي ُب )): كقاؿ ا٢بافظ ُب ترٝبة حسْب اْلشقر
ٓب يكن عندم ٩بن يكذب كذكر عنو التشيع ، فقاؿ لو : قاؿ! ٙبدث عن حسْب اْلشقر : ْلىب عبد اهلل ػ يعُب ابن حنبل ػ

ليس ىذا : فقاؿ. يا أبا عبد اهلل إنو صنف بابا ُب معائبهما: كقلت أنا. أنو ٰبدث ُب أىب بكر ك عمر: العباس بن عبد العظيم
البالء عندم من اْلشقر ، كقاؿ النسائي ك : بأىل أف ٰبدث عنو ، كذكر ابن عدم لو أحاديث مناكّب ، كقاؿ ُب بعضها

اْلشقر كذاب ، كقاؿ : ٠بعت أبا معمر ا٥بذٕب يقوؿ: ضعيف ، ٠بعت أبا يعلى قاؿ: ليس بالقوم ، كقاؿ اْلزدم: الدارقطِب
. انتهي  (336ػ2" )ُتذيب التهذيب( "(كاف من الشيعة الغالية: ٠بعت ابن معْب ذكر اْلشقر ، فقاؿ: ابن ا١بنيد
 
كحديث بالؿ الذم أشار إليو صديق خاف ىو ما ركم عنو : ))(99 -97 ص)قاؿ االلبا٘ب ُب التوسل انواعو كاحكامو  
بسم اهلل، آمنت باهلل، توكلت على اهلل، ال : إذا خرج إٔب الصالة قاؿ- صلى اهلل عليو كسلم - كاف رسوؿ اهلل  }: أنو قاؿ
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فتح ايهٟٛ فٛم ايكرب : ايػب١ٗ اذتاد١ٜ ٚايعػسٕٚ 

انظركا : عن ايب ا١بوزاء أكس بن عبد اهلل قاؿ قحط أىل ا٤بدينة قحطا شديدا فشكوا إٔب عائشة فقالت
فاجعلوا منو كول إٔب السماء حٌب ال يكوف بينو كبْب السماء سقف - صلى اهلل عليو كسلم - - قرب النيب 

ركاه " قاؿ ففعلوا فمطرنا مطرا حٌب نبت العشب ك٠بنت اإلبل حٌب تفتقت من الشحم فسمي عاـ الفتق 
. الدارمي ُب سننو كضعفو االلبا٘ب 

                                                                                                                                            

ا٢بديث أخرجو ابن السِب  {.. اللهم ٕبق السائلْب عليك، كٕبق ٨برجي ىذا، فإ٘ب ٓب أخرج أشران كال بطران . حوؿ كال قوة إال باهلل
 .من طريق الوازع بن نافع العقيلي عن أيب سلمة بن عبد الرٞبن عن جابر بن عبد اهلل عنو" 82رقم- عمل اليـو كالليلة "ُب 

السلسلة "كىذا سند ضعيف جدان، كآفتو الوازع ىذا، فإنو ٓب يكن عنده كازع ٲبنعو من الكذب، كما بينتو ُب : قلت
حديث ضعيف أحد ركاتو الوازع بن نافع العقيلي كىو متفق على ضعفو، كأنو )": اْلذكار"كلذلك ٤با قاؿ النوكم ُب " الضعيفة

تفرد بو : من ىذا الوجو كقاؿ" اْلفراد"ىذا حديث كاه جدان، أخرجو الدارقطِب ُب : )قاؿ ا٢بافظ بعد ٚبرٯبو (منكر ا٢بديث
ليس بثقة، كقاؿ أبو : كالقوؿ فيو أشد من ذلك، فقاؿ ابن معْب كالنسائي. الوازع، كىو متفق على ضعفو كأنو منكر ا٢بديث

. (يركم أحاديث موضوعة: حاًب كٝباعة، مَبكؾ ا٢بديث، كقاؿ ا٢باكم
كغّبٮبا من  (56)" مصباح الزجاجة"فال ٯبوز االستشهاد بو كما فعل الشيخ الكوثرم، كالشيخ الغمارم ُب : قلت
. ا٤ببتدعة

كمع كوف ىذين ا٢بديثْب ضعيفْب فهما ال يدالف على التوسل با٤بخلوقْب أبدان، كإ٭با يعوداف إٔب أحد أنواع التوسل ا٤بشركع 
الذم تقدـ الكالـ عنو، كىو التوسل إٔب اهلل تعأب بصفة من صفاتو عز كجل، ْلف فيهما التوسل ٕبق السائلْب على اهلل كٕبق 

فما ىو حق السائلْب على اهلل تعأب؟، ال شك أنو إجابة دعائهم، كإجابة اهلل دعاء عباده صفة من صفاتو عز . ٩بشى ا٤بصلْب
كجل، ككذلك حق ٩بشى ا٤بسلم إٔب ا٤بسجد ىو أف يغفر اهلل لو، كيدخلو ا١بنة كمغفرة اهلل تعأب كرٞبتو، كإدخالو بعض خلقو 

. كل ذلك صفات لو تبارؾ كتعأب. ٩بن يطيعو ا١بنة
كّٔذا تعلم أف ىذا ا٢بديث الذم ٰبتج بو ا٤ببتدعوف ينقلب عليهم، كيصبح بعد فهمو فهمان جيدان حجة لنا عليهم، كا٢بمد 

. اىػ ( (هلل على توفيقو
: كىذا سند ضعيف ال تقـو بو حجة ْلمور ثالثة: قلت :  ))(129-126 ص) قاؿ االلبا٘ب ُب التوسل 

كقاؿ الذىيب . صدكؽ لو أكىاـ": التقريب"قاؿ فيو ا٢بافظ ُب . أف سعيد بن زيد كىو أخو ٞباد بن زيد فيو ضعف: أك٥با
ليس بالقوم، : ليس ٕبجة، يضعفوف حديثو، كقاؿ النسائي كغّبه: ضعيف، كقاؿ السعدم: قاؿ ٰبٓب بن سعيد)": ا٤بيزاف"ُب 

. (ليس بو بأس، كاف ٰبٓب بن سعيد ال يستمرئو: كقاؿ أٞبد
، كلو صح ٓب تكن فيو حجة، ْلنو -صلى اهلل عليو كسلم - أنو موقوؼ على عائشة كليس ٗبرفوع إٔب النيب : كثانيهما

. ٰبتمل أف يكوف من قبيل اآلراء االجتهادية لبعض الصحابة، ٩با ٱبطئوف فيو كيصيبوف، كلسنا ملزمْب بالعمل ّٔا
، كىو كإف كاف ثقة فقد اختلط ُب آخر عمره: كثالثها كقد أكرده . أف أبا النعماف ىذا ىو ٧بمد بن الفضل، يعرؼ بعاـر

كا٢بكم فيهم أنو يقبل حديث من : )(391ص)كقاؿ " ا٤بقدمة"من كتابو " ا٤بختلطْب"ا٢بافظ برىاف الدين ا٢بليب حيث أكرده ُب 
. (أخذ عنهم قبل االختالط كال يقبل حديث من أخذ عنو قبل االختالط أك بعده

كىذا اْلثر ال يدرل ىل ٠بعو الدارمي منو قبل االختالط أك بعده، فهو إذف غّب مقبوؿ، فال ٰبتج بو ، كقد قاؿ : قلت
كما ركم عن عائشة رضي اهلل عنها من فتح الكوة من قربه إٔب : )(74-68ص)"الرد على البكرم"شيخ اإلسالـ ابن تيمية ُب

السماء، لينزؿ ا٤بطر فليس بصحيح، كال يثبت إسناده، ك٩با يبْب كذب ىذا أنو ُب مدة حياة عائشة ٓب يكن للبيت كوة، بل كاف 
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عل ستُد ْبٝو ٚإبساِٖٝ خًًٝو : ايػب١ٗ ايجا١ْٝ ٚايعػسٕٚ 

من سره أف يوعيو اهلل حفظ القرآف  ))ركل موسى بن عبد الرٞبن الصنعا٘ب عن ابن عباس مرفوعا 
نظيف أك ُب صحف قوارير بعسل كزعفراف كماء مطر كحفظ أصناؼ العلم فليكتب ىذا الدعاء ُب إناء 

اللهم إ٘ب أسألك بأنك : كليشربو على الريق كليصم ثالثة أياـ كليكن إفطاره عليو كيدعو بو ُب أدبار صلواتو
خّب مسؤكؿ ٓب يسأؿ مثلك كال يسأؿ كأسألك ٕبق ٧بمد نبيك كإبراىيم خليلك كموسى ٪بيك كعيسى 

. ا٢بديث ( (....ركحك ككلمتك ككجيهك

                                                                                                                                            

، بعضو مسقوؼ كبعضو مكشوؼ، ككانت الشمس تنزؿ فيو، كما ثبت -صلى اهلل عليو كسلم - باقيان كما كاف على عهد النيب 
كاف يصلي العصر كالشمس ُب حجرُتا، ٓب يظهر الفيء بعد، - صلى اهلل عليو كسلم - عن عائشة أف النيب " الصحيحْب"ُب 

كمن حينئذ دخلت ا٢بجرة النبوية ُب ا٤بسجد، ٍب -.. صلى اهلل عليو كسلم - كٓب تزؿ ا٢بجرة النبوية كذلك ُب مسجد الرسوؿ 
إنو ييبُب حوؿ حجرة عائشة الٍب فيها القرب جدار عاؿ، كبعد ذلك جعلت الكوة لينزؿ منها من ينزؿ إذا احتيج إٔب ذلك ْلجل 

كأما كجود الكوة ُب حياة عائشة فكذب بْب لو صح ذلك لكاف حجة كدليالن على أف القـو ٓب يكونوا .كنس أك تنظيف
يقسموف على اهلل ٗبخلوؽ كال يتوسلوف ُب دعائهم ٗبيت، كال يسألوف اهلل بو، كإ٭با فتحوا على القرب لتنزؿ الرٞبة عليو، كٓب يكن 
ىناؾ دعاء يقسموف بو عليو، فأين ىذا من ىذا، كا٤بخلوؽ إ٭با ينفع ا٤بخلوؽ بدعائو أك بعملو، فإف اهلل تعأب ٰبب أف نتوسل 

ك٧ببتو - صلى اهلل عليو كسلم - اليو باإلٲباف كالعمل كالصالة كالسالـ على نبيو 
كطاعتو كمواالتو، فهذه ىي اْلمور الٍب ٰبب اهلل أف نتوسل ّٔا إليو، كإف أريد أف نتوسل إليو ٗبا ٙبيىبي ذاتو، كإف ٓب يكن 
ىناؾ ما ٰبب اهلل أف نتوسل بو من اإلٲباف كالعمل الصاّب، فهذا باطل عقالن كشرعان، أما عقالن فألنو ليس ُب كوف الشخص 

ا٤بعْب ٧ببوبان لو ما يوجب كوف حاجٍب تقضى بالتوسل بذاتو إذا ٓب يكن مِب كال منو سبب تقضى بو حاجٍب، فإف كاف منو دعاء 
ٕب أك كاف مِب إٲباف بو كطاعة لو فال ريب أف ىذه كسيلة، كأما نفس ذاتو احملبوبة فأم كسيلة ٕب منها إذا ٓب ٰبصل ٕب السبب 

. الذم أمرت بو فيها
العبادات كلها مبناىا على االتباع ال على االبتداع، فليس ْلحد أف يشرع من الدين ما ٓب يأذف بو اهلل، : كأما الشرع فيقاؿ

ُب الصحيح - صلى اهلل عليو كسلم - فليس ْلحد أف يصلي إٔب قربه كيقوؿ ىو أحق بالصالة إليو من الكعبة، كقد ثبت عنو 
مع أف طائفة من غالة العباد يصلوف إٔب قبور شيوخهم، بل يستدبركف  {ال ٘بلسوا على القبور كال تصلوا إليها  }: أنو قاؿ

كطائفة أخرل يركف الصالة عند قبور شيوخهم ! ىذه قبلة ا٣باصة، كالكعبة قبلة العامة : القبلة، كيصلوف إٔب قرب الشيخ كيقولوف
ككثّب من الناس يرل أف الدعاء عند قبور اْلنبياء . كاْلقصى] كالنبوم[أفضل من الصالة ُب ا٤بساجد حٌب ا٤بسجد ا٢براـ 

كمن ٓب . كالصا٢بْب أفضل منو ُب ا٤بساجد، كىذا كلو ٩با قد علم ٝبيع أىل العلم بديانة اإلسالـ أنو مناؼ لشريعة اإلسالـ
فعلى العبد أف يسلم للشريعة احملمدية . يعتصم ُب ىذا الباب كغّبه بالكتاب كالسنة فقد ضىل كأضل، ككقع ُب مهواة من التلف

الكاملة البيضاء الواضحة، كيسلم أهنا جاءت بتحصيل ا٤بصاّب كتكميلها، كتعطيل ا٤بفاسد كتقليلها، كإذا رأل من العبادات 
كالتقشفات كغّبىا الٍب يظنها حسنة كنافعة ما ليس ٗبشركع علم أف ضررىا راجح على نفعها، كمفسدُتا راجحة على 

كالدعاء من أجل العبادات، فينبغي لإلنساف أف يلـز اْلدعية ا٤بشركعة : )ٍب قاؿ (مصلحتها، إذ الشارع ا٢بكيم ال يهمل ا٤بصاّب
كاهلل تعأب يوفقنا كسائر إخواننا .فإهنا معصومة كما يتحرل ُب سائر عبادتو الصور ا٤بشركعة، فإف ىذا ىو الصراط ا٤بستقيم

. (ا٤بؤمنْب
أعلم أف كتاب الدارمي ىذا ىو على طريقة السنن اْلربعة ُب ترتيب الكتب كاْلبواب، كلذلك فالصواب إطالؽ ": تنبيو"
 .انتهي ( (.عليو كما فعل فضيلة الشيخ دٮباف ُب طبعتو إياه" السنن"اسم 
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كموسى بن عبد الرٞبن ىذا من )): قاؿ شيخ االسالـ ابن تيمية ُب قاعدة جليلة ُب التوسل كالوسيلة 
دجاؿ يضع ا٢بديث، كضع : منكر ا٢بديث ، كقاؿ أبوحاًب ابن حباف: الكذابْب، قاؿ أبوأٞبد بن عدم فيو

. على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابان ُب التفسّب ٝبعو من كالـ الكليب كمقاتل 
عن ابن مسعود من طريق موسى بن إبراىيم ا٤بركزم حدثنا ككيع عن - دكف الصـو - كيركل ٫بو ىذا 

. عبيدة عن شقيق عن ابن مسعود 
: مَبكؾ ، كقاؿ ابن حباف: كذاب ، كقاؿ الدارقطِب: كموسى بن إبراىيم ىذا قاؿ فيو ٰبٓب بن معْب

. كاف مغفالن يلقن فيتلقن فاستحق الَبؾ 
. كيركل ىذا عن عمر بن عبد العزيز عن ٦باىد بن جرب عن ابن مسعود بطريق أضعف من اْلكؿ

حدثنا أبواْلشعث، حدثنا زىّب بن : كركاه أبوالشيخ اْلصبها٘ب من حديث أٞبد بن إسحاؽ ا١بوىرم
فظ فليصم سبعة أياـ، : "العالء العتيب، حدثنا يوسف بن يزيد عن الزىرم، كرفع ا٢بديث قاؿ من سره أف ٰبى

" . كليكن إفطاره ُب آخر ىذه اْلياـ السبعة على ىؤالء الكلمات
. كىذه أسانيد مظلمة ال يثبت ّٔا شيء: قلت

كقد ركاه أبوموسى ا٤بديِب ُب أماليو، كأبوعبد اهلل ا٤بقدسي، على عادة أمثا٥بم ُب ركاية ما يركل ُب الباب 
سواء كاف صحيحان أك ضعيفان، كما اعتاده أكثر ا٤بتأخرين من احملدثْب، أهنم يرككف ما ركم بو الفضائل، 
كٯبعلوف العهدة ُب ذلك على الناقل، كما ىي عادة ا٤بصنفْب ُب فضائل اْلكقات كاْلمكنة كاْلشخاص 

. كالعبادات كالعادات
كما يركيو أبوالشيخ اْلصبها٘ب ُب فضائل اْلعماؿ كغّبه، حيث ٯبمع أحاديث كثّبة لكثرة ركايتو، كفيها 

. اىػ"أحاديث كثّبة قوية صحيحة كحسنة، كأحاديث كثّبة ضعيفة موضوعة ككاىية
. االضتفتاح بؿعايٝو املٗادسٜٔ : ايػب١ٗ ايجايج١ ٚايعػسٕٚ 

حدثنا ٧بمد بن إسحاؽ بن راىويو ، حدثنا أيب ، حدثنا عيسى بن يونس : قاؿ االماـ الطربا٘ب رٞبو اهلل 
كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم : ، حدثِب أيب ، عن أبيو ، عن أمية بن عبد اهلل بن خالد بن أسيد ، قاؿ 

. كضعفو االلبا٘ب  ( 857 ح-1/292)أخرجوي الطربا٘ب ُب ا٤بعجم الكبّب ( (يستفتح بصعاليك ا٤بهاجرين: 

                                                 

 :كا١بواب من كجهْب : ))(103 -102ص) قاؿ االلبا٘ب ُب التوسل أنواعو كأحكامو 

حدثنا ٧بمد بن إسحاؽ بن راىويو حدثنا أيب ": 1/81/2" "ا٤بعجم الكبّب"ضعف ا٢بديث، فقد أخرجو الطربا٘ب ُب : اْلكؿ
. حدثنا عيسى بن يونس حدثِب أيب عن أبيو عن أميو بو

كحدثنا عبد اهلل بن ٧بمد بن عبد العزيز البغوم بن عبيد اهلل بن عمر القواريرم حدثنا ٰبٓب بن سعيد عن سفياف عن أيب إسحاؽ 
ٍب ركاه من طريق قيس بن الربيع عن أيب إسحاؽ عن ا٤بهلب بن أيب صفرة عن أمية بن خالد مرفوعان . عن أمية بن خالد بو

. يستفتح كيستنصر بصعاليك ا٤بسلمْب: ... بلفظ
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. االعسابٞ ايٛاقف عًٞ ايكرب : ايػب١ٗ ايسابع١ ٚايعػسٕٚ 

اللهم إف ىذا حبيبك : أف أعرابيا كقف على القرب الشريف فقاؿ" استدلوا ٗبا ركاه صاحب الدر ا٤بنظم 
سر حبيبك كفاز عبدؾ كغضب عدكؾ كإف ٓب تغفر ٕب غضب ...كأنا عبدؾ كالشيطاف عدكؾ فإف غفرت ٕب

أكـر من أف تغضب حبيبك كترضي عدكؾ كُتلك ... حبيبك كرضي عدكؾ كىلك عبدؾ كأنت يا رب
". فقاؿ بعض ا٢باضرين ياأخا العرب إف اهلل قد غفر لك ٕبسن السؤاؿ ... عبدؾ

 :ىذا ٩با ال يصح االحتجاج بو على ا٤بطلوب من كجوه: أقوؿ)) : ٧بمد بشّب السَّهسوا٘ب ا٥بندمقاؿ 
. أف ىذه القصة مذكورة بال سند ٥با، فالبد على من ٰبتج ّٔا من بياف سند، كتوثيق رجالو: (اْلكؿ)
. أف فعل اْلعرايب ليس من ا٢بجة ُب شيء: (الثا٘ب)ك
أف ىذه القصة ليس فيها دعاء غّب اهلل كال السؤاؿ ٕبق ا٤بخلوؽ، كالتوسل الذم ٲبنعو : (الثالث)ك

. ا٤بانعوف، ىو الذم يتضمن دعاء غّب اهلل أك السؤاؿ ٕبق ٨بلوؽ أك ما ضاىاه من ا٤بنهيات كالبدع كا٤بنكرات
أف بعض ا٢باضرين القائل يا أخا العرب أف اهلل قد غفر لك، ال يدرم من ىو حٌب يعتمد : (الرابع)ك
. اىػ ( (كبا١بملة ذكر أمثاؿ ىذه ا٢بكايات ُب ٧بل االستدالؿ أدؿ دليل على جهل صاحبو. على قولو

كقد ثبت ُب الصحيحْب أف أعرابيا باؿ ُب ا٤بسجد )): قاؿ الشيخ أٞبد بن الكورم العلوم الشنقيطي 
صلى اهلل - - كأف أعرابيا آخر جبذه  ( 660- 659) كمسلم  ( 221- 220)البخارم : النبوم متفق عليو

                                                                                                                                            

ال تصح ": "1/38-االستيعاب"مداره على أمية ىذا، كٓب تثبت صحبتو، فا٢بديث مرسل ضعيف، كقاؿ ابن عبد الرب ُب : قلت
". ليست لو صحبة كال ركاية": "1/133" "اإلصابة"، كقاؿ ا٢بافظ ُب "عندم صحبتو، كا٢بديث مرسل

كفيو علة أخرل، كىي اختالط أيب اسحاؽ كعنعنتو، فإنو كاف مدلسان، إال أف سفياف ٠بع منو قبل االختالط، فبقيت العلة : قلت
. كىذا ىو ا١بواب اْلكؿ. اْلخرل كىي العنعنة ، فثبت بذلك ضعف ا٢بديث كأنو ال تقـو بو حجة

قاؿ . أف ا٢بديث لو صح فال يدؿ إال على مثل ما دؿ عليو حديث عمر، كحديث اْلعمى من التوسل بدعاء الصا٢بْب: الثا٘ب
ذكره  {ًإٍف تىٍستػىٍفًتحيوا فػىقىٍد جىاءىكيمي اٍلفىٍتحي }: أم يفتتح القتاؿ، من قولو تعأب" كاف يستفتح": "فيض القدير"ا٤بناكم ُب 
. أم بدعاء فقرائهم الذين ال ماؿ ٥بم" بصعاليك ا٤بسلمْب"كيستنصر أم يطلب النصرة . الز٨بشرم

إ٭با ينصر اهلل ىذه اْلمة بضعيفها، بدعوُتم، : "بلفظ" 2/15"كقد جاء ىذا التفسّب من حديثو، اخرجو النسائي : قلت
، فقد بْب ا٢بديث أف االستنصار إ٭با يكوف "6/67" "صحيح البخارم"كسنده صحيح، كأصلو ُب " كصالُتم كإخالصهم

. بدعاء الصا٢بْب، ال بذكاُتم كجاىهم
، فقد علمنا ّٔذا أف ... "كاف يستفتح كيستنصر : "ك٩با يؤكد ذلك أف ا٢بديث كرد ُب ركاية قيس بن الربيع ا٤بتقدمة بلفظ

دليالن - إف صح - االستنصار بالصا٢بْب يكوف بدعائهم كصالُتم كإخالصهم، كىكذا االستفتاح، كّٔذا يكوف ىذا ا٢بديث 
. انتهي ( (على التوسل ا٤بشركع، كحجة على التوسل ا٤ببتدع، كا٢بمد هلل

 ( .251ص)صيانة االنساف عن كسوسة الشيخ دحالف ،  
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 فهل تقتدم ّٔؤالء ُب 2/288برداء حٌب أثر ُب عنقو كقاؿ أعطِب من ماؿ اهلل مسند أٞبد - عليو كسلم 
. اىػ ( (ذلك ؟

. َسث١ٝ ؾف١ٝ بٓت عبد املطًب :ايػب١ٗ ارتاَط١ ٚايعػسٕٚ 

: قالت صفية بنت عبد ا٤بطلب، ترثي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: عن عركة، قاؿ
أرؽ الليل فعلة احملركب ... ٥بف نفسي كبت كا٤بسلوب 

ليت أ٘ب سقيتها بشعوب ... من ٮبـو كحسرة أردفتِب 
كافقتو منية ا٤بكتوب ... حْب قالوا إف الرسوؿ قد امسى 

فأشاب القذاؿ مِب مشييب ... حْب جئنا لبيت آؿ ٧بمد 
ليس فيهن بعد عيش غريب ... حْب رأينا بيوتو موحشات 

: فعال٘ب لذاؾ حزف طويل خالط القلب فهو كا٤برغوب كقالت أيضا
ككنت بنا برا كٓب تك جافيا ... أال يا رسوؿ اهلل كنت رجاءنا 

ليبك عليك اليـو من كاف باكيا ... ككاف بنا برا رحيما نبينا 
كلكن ٥برج كاف بعدؾ آتيا ... لعمرم ما أبكي النيب ٤بوتو 
كمن حبو من بعد ذاؾ ا٤بكاكيا ... كأف على قليب لفقد ٧بمد 
على جدث أمسى بيثرب ثاكيا ... أفاطم صلى اهلل رب ٧بمد 
يبكي كيدعو جده اليـو نائيا ... أرل حسنا أيتمتو كتركتو 

كعمي كنفسي قصره كعياليا ... فدل لرسوؿ اهلل أمي كخالٍب 
كمت صليب الدين أبلج صافيا ... صربت كبلغت الرسالة صادقا 
سعدنا كلكن أمره كاف ماضيا ... فلو أف رب العرش أبقاؾ بيننا 
ركاه الطربا٘ب ُب ا٤بعجم الكبّب " كأدخلت جنات من العدف راضيا ... عليك من اهلل السالـ ٙبية 

(. 806ح -24/320)
: كالرد عليهم من ثالثة أكجو)): قاؿ الشيخ أٞبد بن الكورم العلوم الشنقيطي 

 ىػ 29ىذا خرب ضعيف النقطاعو إذ ىو من ركاية عركة بن الزبّب عن صفية كعركة إ٭با كلد سنة  - 1
 سنة كالقصيدة إ٭با قيلت عند الوفاة 19ب - صلى اهلل عليو كسلم - - كما ُب التهذيب أم بعد كفاتو 

 سنْب فكيف يركم عنها، كبذلك تعلم تساىل ا٥بيثمي ُب 9 ىػ قبل كالدة عركة ب 20كصفية ماتت سنة 
. ٙبسينو للحديث
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أنت : " كال متعلق ٥بم ّٔذا ا٣برب فلما أيقنوا ذلك قاـ شيخهم دحالف بتحريف البيت إٔب - 2
. كما ذىب إليو ال يوجد ُب شيء من ركايات ىذه القصة" كنت رجاءنا "بدؿ ..." رجاؤنا
ىو الذم يستحق من صفية - صلى اهلل عليو كسلم - - كمعُب الرجاء التوقع كاْلمل كرسوؿ اهلل  - 3

. كغّبىا أف تؤمل فيو كل خّب
القاموس ص " الرجاء ضد اليأس كالرجو كالرجاءة كالرجاكة كالَبجي كاإلر٘باء كالَبجية :" قاؿ ُب القاموس

1158 
. اىػ  .(2/207النهاية ُب غريب ا٢بديث " كقد تكرر فيو الرجاء ٗبعُب التوقع كاْلمل :" كقاؿ ابن اْلثّب

: قؿ١ االَاّ َايو َع أبٞ دعفس املٓؿٛز : ايػب١ٗ ايطادض١ ٚايعػسٕٚ

عن يعقوب بن إسحاؽ بن أيب إسرائيل حدثنا ابن ٞبيد قاؿ ناظرا أبو جعفر أمّب ا٤بؤمنْب مالكا ُب 
مسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ لو مالك يا أمّب ا٤بؤمنْب ال ترفع صوتك ُب ىذا ا٤بسجد فإف اهلل 

إف الذين يغضوف )اآلية، كمدح قوما فقاؿ  (ال ترفعوا أصواتكم فوؽ صوت النيب)تعأب أدب قوما فقاؿ 
اآلية كإف حرمتو ميتا كحرمتو حيا فاستكاف ( إف الذين ينادكنك)اآلية، كذـ قوما فقاؿ  (أصواُتم عند رسوؿ اهلل

٥با أبو جعفر كقاؿ يا أبا عبد اهلل أستقبل القبلة كأدعو أـ أستقبل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم؟ فقاؿ كٓب 
تصرؼ كجهك عنو كىو كسيلتك ككسيلة أبيك آدـ عيو السالـ إٔب اهلل تعأب يـو القيامة؟ بل استقبلو 

اخرجها القاضي عياض ُب الشفا "اآلية  (كلو أهنم إذ ظلموا أنفسهم)كاستشفع بو فيشفعو اهلل قاؿ اهلل تعأب 
كضعفها ابن تيمية كااللبا٘ب ُب الضعيفة عند ٚبرٯبو ٢بديث توسل ادـ ، كابن عبد ا٥بادم ُب الصاـر  (2/41)

. ا٤بنكي 
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كىذه ا٢بكاية منقطعة؛ فإف ٧بمد بن ٞبيد الرازم ٓب يدرؾ مالكا ال سيما ُب زمن أيب جعفر ا٤بنصور فإف  ":قاؿ شيخ االسالـ 

كتوُب ٧بمد بن ٞبيد الرازم سنة ٜباف كأربعْب . أبا جعفر توُب ٗبكة سنة ٜباف كٟبسْب كمائة كتوُب مالك سنة تسع كسبعْب كمائة
كمائتْب كٓب ٱبرج من بلده حْب رحل ُب طلب العلم إال كىو كبّب مع أبيو كىو مع ىذا ضعيف عند أكثر أىل ا٢بديث كذبو أبو 

: كقاؿ يعقوب بن شبيبة. ما رأيت أحدا أجرأ على اهلل منو كأحذؽ بالكذب منو: زرعة كابن كارة كقاؿ صاّب بن ٧بمد اْلسدم
كآخر من ركل ا٤بوطأ عن مالك ىو أبو . ينفرد عن الثقات با٤بقلوبات: كقاؿ ابن حباف. ليس بثقة: كقاؿ النسائي. كثّب ا٤بناكّب

كآخر من ركل عن مالك على اإلطالؽ ىو أبو حذيفة أٞبد بن إ٠باعيل السهمي . مصعب كتوُب سنة اثنتْب كأربعْب كمائتْب
كىذه ا٢بكاية ٓب يذكرىا أحد من أصحاب مالك ا٤بعركفْب . توُب سنة تسع كٟبسْب كمائتْب كُب اإلسناد أيضا من ال تعرؼ حالو

ك٧بمد بن ٞبيد ضعيف عند أىل ا٢بديث إذا أسند فكيف إذا أرسل حكاية ال تعرؼ إال من جهتو ىذا إف ثبت ، باْلخذ عنو
عنو، كأصحاب مالك متفقوف على أنو ٗبثل ىذا النقل ال يثبت عن مالك قوؿ لو ُب مسألة ُب الفقو بل إذا ركل عنو الشاميوف 

كالوليد بن مسلم كمركاف بن ٧بمد الطاطرم ضعفوا ركاية ىؤالء كإ٭با يعتمدكف على ركاية ا٤بدنيْب كا٤بصريْب فكيف ٕبكاية 
كىو " مع أف قولو . تناقض مذىبو ا٤بعركؼ عنو من كجوه ركاىا كاحد من ا٣براسانيْب ٓب يدركو كىو ضعيف عند أىل ا٢بديث؟ 

إ٭با يدؿ على توسل آدـ كذريتو بو يـو القيامة كىذا ىو التوسل " كسيلتك ككسيلة أبيك آدـ عليو السالـ إٔب اهلل يـو القيامة 
بشفاعتو يـو القيامة كىذا حق؛ كما جاءت بو اْلحاديث الصحيحة حْب تأٌب الناس يـو القيامة آدـ ليشفع ٥بم فّبدىم آدـ إٔب 
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. يٛال عباد هلل زنع : ايػب١ٗ ايطابع١ ٚايعػسٕٚ 

اخرجو  (لوال عباد هلل ركع، كصبية رضع، كّٔائم رتع؛ لصب عليكم العذاب صبان، ٍب لرض رضان ) 
. الطربا٘ب كضعفو االلبا٘ب كابن ا٤بلقن كا٥بيثمي 

                                                                                                                                            

نوح ٍب يردىم نوح إٔب إبراىيم كإبراىيم إٔب موسى كموسى إٔب عيسى كيردىم عيسى إٔب ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم فإنو كما قاؿ 
كلكنها مناقضة ٤بذىب مالك ا٤بعركؼ  {أنا سيد كلد آدـ يـو القيامة كال فخر آدـ فمن دكنو ٙبت لوائي يـو القيامة كال فخر}

كٓب تصرؼ كجهك عنو كىو كسيلتك " فقاؿ " أستقبل القبلة كأدعو أـ أستقبل رسوؿ اهلل كأدعو؟ " أحدىا قولو ): - من كجوه
فإف ا٤بعركؼ عن مالك كغّبه من اْلئمة كسائر السلف من الصحابة كالتابعْب أف الداعي إذا سلم على النيب " ككسيلة أبيك آدـ 

صلى اهلل عليو كسلم ٍب أراد أف يدعو لنفسو فإنو يستقبل القبلة كيدعو ُب مسجده كال يستقبل القرب كيدعو لنفسو بل إ٭با 
ىذا قوؿ أكثر العلماء كمالك ُب إحدل الركايتْب . القرب عند السالـ على النيب صلى اهلل عليو كسلم كالدعاء لو يستقبل

ٯبعل ا٢بجرة : ٍب منهم من قاؿ. كعند أصحاب أيب حنيفة ال يستقبل القرب كقت السالـ عليو أيضا. كالشافعي كأٞبد كغّبىم
بل يستدبر ا٢بجرة كيسلم عليو كىذا ىو ا٤بشهور : كمنهم من قاؿ. كيسلم عليو- كقد ركاه ابن كىب عن مالك - على يساره 

قاؿ القاضي عياض ُب ا٤ببسوط عن مالك قاؿ ال أرل أف يقف . عندىم كمع ىذا فكره مالك أف يطيل القياـ عند القرب لذلك
كاف ابن عمر يسلم على القرب رأيتو مائة مرة أك : كقاؿ نافع: قاؿ" عند قرب النيب صلى اهلل عليو كسلم يدعو لكن يسلم كٲبضي 

كرئي . ٍب ينصرؼ. السالـ على النيب صلى اهلل عليو كسلم السالـ على أيب بكر السالـ على أيب: أكثر ٯبيء إٔب القرب فيقوؿ
كعن ابن أيب قسيط كالقعنيب كاف : قاؿ. كاضعا يده على مقعد النيب صلى اهلل عليو كسلم من ا٤بنرب ٍب كضعها على كجهو

: قاؿ. أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم إذا خال ا٤بسجد جسوا برمانة ا٤بنرب الٍب تلقاء القرب ٗبيامنهم ٍب استقبلوا القبلة يدعوف
يقف على قرب النيب صلى اهلل عليو كسلم فيصلي على النيب صلى - يعِب ابن عمر - كُب ا٤بوطأ من ركاية ٰبٓب بن الليثي أنو كاف 

يقوؿ : قاؿ مالك ُب ركاية ابن كىب. كيدعو ْليب بكر كعمر: اهلل عليو كسلم كعلى أيب بكر كعمر كعند ابن القاسم للمركذم
 -228 / 1)٦بموع الفتاكل )اىػ" اْب...كيسلم على أيب بكر كعمر: كقاؿ ُب ا٤ببسوط. السالـ عليك أيها النيب كرٞبة اهلل كبركاتو

230) .)
ضعيف  : ))(352 -9/351) قاؿ االلبا٘ب ُب سلسلة اْلحاديث الضعيفة 

،  (1/ 332 ك 1/ 235)، كابن عدم  (43/ 1" )الكُب"، كالدكاليب ُب  (حـر - 499ص )" اْلكسط"أخرجو الطربا٘ب ُب 
كقاؿ . عن عبد الرٞبن بن سعد بن عمار ا٤بؤذف، عن مالك بن عبيد ة الديلي، عن أبيو، عن جده مرفوعان  (345/ 3)كالبيهقي 
". ال يركل عن ابن عبيد ة الديلي إال ّٔذا اإلسناد: "الطربا٘ب
كعبد الرٞبن بن سعد؛ ضعيف، كما ُب ". ال أعرفو: قاؿ ابن معْب: "كىو ضعيف؛ مالك بن عبيد ة؛ قاؿ ابن عدم: قلت
عن إبراىيم بن خثيم بن  (زكائده - 312ص )، كالطربا٘ب، كالبيهقي، ككذا البزار  (6402/ 11)ٍب ركل أبو يعلى ". التقريب"

... " مهالن عن اهلل مهالن؛ فإنو لوال شباب خشع، كّٔائم رتع : "عراؾ بن مالك، عن أبيو، عن جده، عن أيب ىريرة مرفوعان بلفظ
كأىل ىذا : "كتعقبو ابن الَبكما٘ب بقولو". إبراىيم بن خثيم؛ غّب قوم: "كقاؿ البيهقي". ٍب لرض رضان : "ا٢بديث مثلو ٍب قولو

".  اختلط ب خره: كقاؿ ا١بوزجا٘ب. كذاب: كقاؿ أبو الفتح اْلزدم. مَبكؾ: الشأف أغلظوا فيو القوؿ؛ فقاؿ النسائي
.  اىػ""ا٤بغِب"كقوؿ النسائي ا٤بذكور ىو الذم اعتمده الذىيب، فلم يذكر غّبه ُب : قلت

« سننو»، كالبيهقي ُب « مسنده»ىذا ا٢بديث ركاه أبو يعلي ا٤بوصلي ُب  ": (160 -158 / 5)كقاؿ ابن ا٤بلقن ُب البدر ا٤بنّب 
، كأطفاؿ رضع  (كشيوخ ركع)مهال عن اهلل مهال، فإنو لوال شباب خشع، كّٔائم رتع »: من حديث أيب ىريرة مرفوعا بلفظ

كقاؿ . ال يكتب حديثو: كُب إسناده إبراىيم بن خثيم بن عراؾ بن مالك كىو ضعيف، قاؿ ٰبٓب. « لصب عليكم العذاب صبا
كقاؿ أبو . كاف غّب مقنع، اختلط بأخرة: كقاؿ ا١بوزجا٘ب. أحاديث منكرة (عنده): كقاؿ أبو زرعة. مَبكؾ ا٢بديث : (النسائي)
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. اضتطكا٤ عُس بايعباع : ايػب١ٗ ايجا١َٓ ٚايعػسٕٚ 

، أىفَّ عيمىرى ٍبنى ا٣بىطَّاًب رىًضيى اللَّوي عىٍنوي، كىافى ًإذىا قىحىطيوا اٍستىٍسقىى بًالعىبَّاًس ٍبًن عىٍبًد  عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو
يطًَّلًب، فػىقىاؿى 

: ، قىاؿى « اللَّهيمَّ ًإنَّا كينَّا نػىتػىوىسَّلي إًلىٍيكى بًنىًبيػّْنىا فػىتىٍسًقينىا، كىًإنَّا نػىتػىوىسَّلي إًلىٍيكى بًعىمّْ نىًبيػّْنىا فىاٍسًقنىا»: ا٤ب
. " فػىييٍسقىٍوفى 

                                                                                                                                            

لكنو من رجاؿ : قلت. منكر ا٢بديث: فقاؿ اْلزدم ُب حقو: كأما خثيم كالده. كذاب ال يكتب حديثو : (اْلزدم)الفتح 
كقاؿ ُب . بن خثيم غّب قوم  إبراىيم: ىنا« سننو»، قاؿ البيهقي ُب « ثقاتو»فجاز القنطرة، كذكره ابن حباف ُب « الصحيحْب»

كلو شاىد آخر بإسناد غّب قوم، فذكره بإسناده عن مالك بن عبيدة بن مسافع الديلي، : قاؿ ىنا. ضعيف: باب الكفالة بالبدف
لوال عباد هلل ركع، كصبية رضع، كّٔائم رتع لصب »: قاؿ- صلى اهلل عليو كسلم - عن أبيو أنو حدثو عن جده أف رسوؿ اهلل 

قلت البن : كقاؿ عثماف الدارمي. مالك بن عبيدة ٦بهوؿ: أبو حاًب الرزام (قاؿ). « عليكم العذاب صبا، ٍب لَبضن رضا
ُب ترٝبة مسافع « معرفة الصحابة»كذكر ىذا ا٢بديث أبو نعيم ُب كتابو . ال أعرفو: أتعرؼ مالك بن عبيدة؟ فقاؿ: معْب

فيو مالك بن : لكنو قاؿ« ثقاتو»كأما ابن حباف فذكره ُب : قلت. كإسناده حسن: قاؿ أٞبد بن عمر: الديلي، ٍب قاؿ ُب آخره
أيضا ٥بذا ا٢بديث طريقا آخر من حديث ابن إسحاؽ، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث بن « ا٤بعرفة»كذكر أبو نعيم ُب . أيب عبيدة

مهال أيها : ما من يـو إال كينادم مناد»: قاؿ- صلى اهلل عليو كسلم - سعد، عن معاكية بن صاّب، عن أيب الزاىرية أف النيب 
داميات، كلوال رجاؿ خشع، كصبياف رضع، كدكاب رتع، لصب عليكم  (قركح)الناس مهال؛ فإف هلل سطوات كبسطات، كلكم 

أبو الزاىرية ركل عن أيب الدرداء كحذيفة إرساال، كأكثر حديثو عن جبّب بن نفّب : ٍب قاؿ« رضا العذاب صبا، ٍب رضضتم بو
. ككثّب بن مرة

أنو : كالثا٘ب. ا٤بصلي: أنو ٝبع راكع، أم: أحدٮبا: « تعليقو»فيو قوالف حكاٮبا القاضي حسْب ُب « شيوخ ركع»: قولو: فائدة
. اىػ "ا٫بنت ظهورىم من الشيخوخة (الذين)أراد بو الشيوخ 
ركاه الطربا٘ب ُب الكبّب كاْلكسط، كفيو عبد الرٞبن بن سعد بن :  (227 / 10)٦بمع الزكائد كمنبع الفوائد كقاؿ ا٥بيثمي ُب 

. اىػ"عمار، كىو ضعيف
ثػىنىا ًإبٍػرىاًىيمي ٍبني عىٍبًد اهلًل  ثػىنىا قػيتػىٍيبىةي ٍبني ، ثػىنىا ٧بيىمَّدي ٍبني ًإٍسحىاؽى ، كركه ابو نعيم ُب  حلية اْلكلياء كطبقات اْلصفياء بسنده فقاؿ حىدَّ

. فذكره : عىٍن أىيب الزَّاًىرًيًَّة، أىفَّ النَّيبَّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى ، عىٍن ميعىاًكيىةى ٍبًن صىاًلحو ، ثػىنىا اللٍَّيثي ٍبني سىٍعدو ، سىًعيدو 
. ابن الزاىرية تابعي ٓب يدرؾ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم ، بل صرح ابن حباف بعدـ ٠باعو من الصحابة : قلت 

أبو الزاىرية ا٠بو حدير بن كريب من أفاضل أىل الشاـ كعبادىم كقدماء مشاٱبهم مات سنة -  : " رٞبو اهلل –قاؿ ابن حباف 
(. (284 / 1)مشاىّب علماء اْلمصار ). اىػ"مائة كال يصح لو عن صحايب ٠باع

. فا٢بديث مرسل ال يصح االحتجاج بو 
:  قاؿ الشيخ أٞبد بن الكورم العلوم الشنقيطي ُب بلوغ غاية االما٘ب 

: - أف ىؤالء ا٤بطيعْب ٥بم فضل كمنزلة لكنهم اليردكف عذاب اهلل عن العامة إذاعصت بل يهلك ا١بميع لقوؿ اهلل تعأب- 3))
كُب الصحيحْب أف زينب  [ 25اْلنفاؿ  ] {- كاتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة كاعلموا أف اهلل شديد العقاب  }

( . 2880)كمسلم  (3598)البخارم ح  ((نعم إذا كثر ا٣ببث  )): أهنلك كفينا الصا٢بوف قاؿ: قالت لو
. فتبْب أف ىذا ا٣برب ا٤بوضوع مناؼ للقرآف كالسنة

ىذا ا٣برب ال عالقة لو بالتوسل با١باه أك الذات أك ا٢برمة أك اإلقساـ على اهلل با٤بخلوؽ بل غاية ما فيو الَبغيب ُب الطاعات - 4
. اىػ( (الٍب تقرب من اهلل كا٣بشوع كالركوع

(  . 1010ح ) اخرجو البخارم 
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أف ا٤براد باالستسقاء بالعباس كالتوسل بو الوارد  (اْلكؿ) )) : ٧بمد بشّب السَّهسوا٘ب ا٥بندم قاؿ الشيخ 
ُب حديث أنس رضي اهلل عنو ىو االستسقاء بدعاء العباس على طريقة معهودة ُب الشرع، كىي أف ٱبرج من 

يستسقي بو إٔب ا٤بصلى فيستسقي كيستقبل القبلة داعيان كٰبوؿ رداءه كيصلي ركعتْب أك ٫بوه من ىيئات 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا : االستسقاء الٍب كردت ُب الصحاح، كالدليل عليو قوؿ عمر رضي اهلل عنو

صلى اهلل عليو كسلم فتسقينا، كإف نتوسل إليك بعم مبينا فاسقنا، ففي ىذا القوؿ داللة كاضحة على أف 
التوسل بالعباس كاف مثل توسلهم بالنيب صلى اهلل عليو كسلم، كالتوسل بالنيب صلى اهلل عليو كسلم ٓب يكن إال 

بأف ٱبرج صلى اهلل عليو كسلم كيستقبل القبلة كٰبوؿ رداءه كيصلي ركعتْب أك ٫بوه من ا٥بيئات الثابتة 
لالستسقاء،كٓب يرد ُب حديث ضعيف فضالن عن ا٢بسن أك الصحيح أف الناس طلبوا السقيا من اهلل ُب حياتو 
متوسلْب بو صلى اهلل عليو كسلم من غّب أف يفعل صلى اهلل عليو كسلم ما يفعل ُب االستسقاء ا٤بشركع من 

 .طلب السقيا كالدعاء كالصالة كغّبٮبا ٩با ثبت باْلحاديث الصحيحة،كمن يدعي كركده فعليو اإلثبات
إذا ٛبهد ىذا فاعلم أف االستسقاء كالتوسل على ا٥بيئة الٍب كردت ُب الصحيح لالستسقاء ال ٲبكن إال 

با٢بي ال با٤بيت، فالقوؿ بإمكاف ىذا االستسقاء بالنيب صلى اهلل عليو كسلم بعد كفاتو من أبطل 
اْلباطيل،ككاف القوؿ بأنو لوس استسقى بالنيب صلى اهلل عليو كسلم لرٗبا يفهم منو بعض الناس أنو ال ٯبوز 

االستسقاء بغّبه صلى اهلل عليو كسلم بديهي البطالف، فإف ما ثبت بفعلو صلى اهلل عليو كسلم ىو مشركع لنا 
ما .  {لقد كاف لكم ُب رسوؿ اهلل أسوة حسنة  }: كقولو تعأب.  {ما آتاكم الرسوؿ فخذكه  }: لقولو تعأب

 .ٓب يدؿ دليل على كونو ٨بصوصان بالنيب صلى اهلل عليو كسلم فال ٦باؿ ٥بذا التوىم حٌب ٰبتاج إٔب دفعو
أف ا٤بقصود لو كاف دفع التوىم ا٤بذكور لكاف أكٔب أف يتوسل ٕبي غّب النيب صلى اهلل عليو  (الثا٘ب)ك

كسلم ُب حياتو صلى اهلل عليو كسلم أك ٗبيت غّب النيب صلى اهلل عليو كسلم بعد كفاتو صلى اهلل عليو كسلم أك 
ٗبيت غّب النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب حياتو صلى اهلل عليو كسلم، فإف ىاتيك الصور الثالث أبعد من أف 
يبدأ فيها االحتماؿ اآلٌب من أنو إ٭با استسقى بالعباس ْلنو حي كالنيب صلى اهلل عليو كسلم قد مات، كأف 

االستسقاء بغّب ا٢بي ال ٯبوز، فلما ترؾ عمر رضي اهلل عنو تلك الصور كاختار الصورة الٍب يتأتى فيها 
. االحتماؿ ا٤بذكور دؿ ىذا الصنيع على أف مقصوده رضي اهلل عنو ليس دفع التوىم ا٤بذكور

أف توىم عدـ جواز االستسقاء بغّب النيب صلى اهلل عليو كسلم أخف من كىم عدـ جواز  (الثالث)ك
االستسقاب با٤بيت، سيما إذا كا ذلك ا٤بيت غّب النيب صلى اهلل عليو كسلم، فكاف ىذا التوىم أكٔب بالدفع، 

. فكاف اْلنسب حينئذ أف يستسقي ٗبيت غّب النيب صلى اهلل عليو كسلم
. أف ىذا التعليل فاسد، الف ا٤بعلل ٓب يقم عليو برىانان كال دليالن فال يصغى إليو (الرابع)ك

كليس لقائل أف يقوؿ إ٭با استسقى بالعباس ْلنو حي كالنيب صلى اهلل عليو كسلم قد مات كأف :قولو
. االستسقاء بغّب ا٢بي ال ٯبوز، ْلنا نقوؿ إف ىذا الوىم باطل كمردكد بأدلة كثرة

. ىذه اْلدلة ليست صا٢بة ْلف يستدؿ ّٔا على ا٤بطلوب كما تقدـ، فتذكر: أقوؿ
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. كمع أنو صلى اهلل عليو كسلم حي ُب قربه: قولو
بعد التسليم ىذه ا٢بياة حياة برزخية، كتساكم ا٢بياة الربزخية كالدنيوية ُب ٝبيع اْلحكاـ ال يقوؿ : أقوؿ

. لو أحد من العقالء، إذ ىو يستلـز مفاسد غّب ٧بصورة كما ال ٱبفى على من لو أدٗب فهم
كُب توسل عمر بالعباس رضي اهلل عنو دكف النيب صلى اهلل عليو كسلم نكتة : قاؿ بعض العارفْب: قولو

أخرل زيادة على ما تقدـ، كىي شفقة عمر رضي اهلل عنو على ضعفاء ا٤بؤمنْب، فإنو لو استسقى بالنيب صلى 
اهلل عليو كسلم لرٗبا استأخرت اإلجابة، ْلهنا معلقة بإرادة اهلل تعأب كمشيئتو، فلو تأخرت اإلجابة رٗبا تقع 

. كسوسة فاضطراب ٤بن كاف ضعيف اإلٲباف بسبب تأخر اإلجابة
ىذه النكتة أحق أف يقاؿ إهنا نكتة سوداء، أك كسوسة دٮباء، أك فتنة صماء، أك شبهة عمياء، : أقوؿ

فإهنا تقتضي ترؾ االستسقاء بالنيب صلى اهلل عليو كسلم ُب حياتو صلى اهلل عليو كسلم أيضان، فإنو لو استسقى 
بالنيب صلى اهلل عليو كسلم لرٗبا استأخرت اإلجابة ْلهنا معلقة بإرادة اهلل تعأب ُب حياتو كبعد كفاتو، فلو 

. تأخرت اإلجابة لرٗبا تقع كسوسة فاضطراب، كال يقوؿ بو أحد من ا٤بسلمْب
كبا١بملة فالذم أ١بأ ىؤالء إٔب إبداء أمثاؿ ىذه النكتة السخيفة الساقطة الردية، كالتعليالت الباردة 
الفاسدة ا٤برمية، ىو أف عمر رضي اهلل عنو كسائر الصحابة مع أهنم السابقوف اْلكلوف عدلوا بعد كفاة النيب 

صلى اهلل عليو كسلم عن التوسل بسيد الناس إٔب التوسل بعمو العباس، كىذا العدكؿ أكضح دليل كأّٔر برىاف 
على أف التوسل باْلموات غّب جائز، فهؤالء آٌّوزكف للتوسل باْلموات احتاجوا إٔب توجيو ىذا العدكؿ كتأكيلو، 

فعموا كصموا كقالوا ما قالوا، فخبطوا خبط عشواء، كركبوا مًب عمياء، كإٔب اهلل ا٤بشتكى من أمثاؿ ىذه 
. اىػ  (التوجيهات، فإهنا ٙبريفات كاضحات

: ايػب١ٗ ايتاضع١ ٚايعػسٕٚ 

بينما عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو قاعدا ُب ا٤بسجد مر رجل ُب : عن ٧بمد بن كعب القرظي، قاؿ
ىذا سواد بن قارب، : فمن ىو؟ قاؿ، ال : يا أمّب ا٤بؤمنْب، أتعرؼ ىذا ا٤بار؟ قاؿ: مؤخر ا٤بسجد، فقاؿ رجل

كىو رجل من أىل اليمن لو فيهم شرؼ كموضع، كىو الذم أتاه رئيو بظهور رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، 
فأنت الذم : ، قاؿ« نعم»: أنت سواد بن قارب؟ قاؿ: فدعي لو بو، قاؿ، علي بو : فقاؿ عمر رضي اهلل عنو

فأنت على ما كنت عليو من : ، قاؿ« نعم»: أتاؾ رئيك بظهور رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم؟ قاؿ
يا : ، فقاؿ عمر« يا أمّب ا٤بؤمنْب، ما استقبلِب ّٔذا أحد منذ أسلمت»: كهانتك؟ فغضب غضبا شديدا كقاؿ

سبحاف اهلل كاهلل ما كنا عليو من الشرؾ أعظم من كهانتك، أخرب٘ب بإتيانك رئيك بظهور رسوؿ اهلل صلى اهلل 
نعم يا أمّب ا٤بؤمنْب، بينا أنا ذات ليلة بْب النائم كاليقظاف إذ أتا٘ب رئيي فضربِب برجلو، : " عليو كسلم؟ قاؿ

                                                 

  .209صيانة االنساف عن كسوسة الشيخ دحالف  ص  



 
193 

 

قم يا سواد بن قارب، فافهم كاعقل إف كنت تعقل، إنو قد بعث رسوؿ من لؤم بن غالب يدعو إٔب اهلل : كقاؿ
: كإٔب عبادتو، ٍب أنشأ يقوؿ، عز كجل 

كشدىا العيس بأحالسها ... عجبت للجن ك٘بساسها 
ما خّب ا١بن كأ٪باسها ... ُتوم إٔب مكة تبغي ا٥بدل 

كاسم بعينيك إٔب رأسها ... فارحل إٔب الصفوة من ىاشم 
دعِب أٖب، فإ٘ب أمسيت ناعسا، فلما أف كانت الليلة الثانية أتا٘ب : فلم أرفع لقولو رأسا، كقلت: " قاؿ

إف كنت تعقل، إنو قد بعث رسوؿ ، أٓب أقل لك يا سواد بن قارب، قم فافهم كاعقل : فضربِب برجلو، كقاؿ
: من لؤم بن غالب يدعو إٔب اهلل عز كجل كإٔب عبادتو، ٍب أنشأ ا١بِب يقوؿ

كشدىا العيس بأقتأّا ... عجبت للجن كتطالّٔا 
ما صادؽ ا١بن ككذأّا ... ُتوم إٔب مكة تبغي ا٥بدل 

ليس قداماىا كأذنأّا ... فارحل إٔب الصفوة من ىاشم 
: فلم أرفع بقولو رأسا، فلما أف كاف الليلة الثالثة أتا٘ب فضربِب برجلو، كقاؿ: " قاؿ

افهم كاعقل إف كنت تعقل، ... أٓب أقل لك يا سواد بن قارب 
يدعو إٔب اهلل عز كجل ... إنو قد بعث رسوؿ من لؤم بن غالب 

: كإٔب عبادتو، ٍب أنشأ ا١بِب يقوؿ
كشدىا العيس بأكوارىا ... عجبت للجن كأخبارىا 

ما مؤمن ا١بن ككفارىا ... ُتوم إٔب مكة تبغي ا٥بدل 
بْب ركابيها كأحجارىا ... فارحل إٔب الصفوة من ىاشم 

فلما أصبحت شددت على راحلٍب، فانطلقت متوجها إٔب ، فوقع ُب نفسي حب اإلسالـ، كرغبت فيو 
مكة، فلما كنت ببعض الطريق أخربت أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قد ىاجر إٔب ا٤بدينة، فأتيت ا٤بدينة، 

فانتهيت إٔب ا٤بسجد فعقلت ناقٍب، كإذا رسوؿ ، ُب ا٤بسجد : فسألت عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، فقيل ٕب
ادنو، : ، فقاؿ أبو بكر رضي اهلل عنو"ا٠بع مقالٍب يا رسوؿ اهلل : اهلل صلى اهلل عليو كسلم كالناس حولو، فقلت
» : فقلت، فأخرب٘ب بإتيانك رئيك ، ىات : ادنو فلم يزؿ يب حٌب صرت بْب يديو، فقاؿ

كٓب يك فيما قد بلوت بكاذب ... أتا٘ب ٪بيي بعد ىدء كرقدة 
أتاؾ رسوؿ من لؤم بن غالب ... ثالث لياؿ قولو كل ليلة 

يب الذعلب الوجناء بْب السباسب ... فشمرت من ذيل اإلزار ككسطت 
كأنك مأموف على كل غائب ... فأشهد أف اهلل ال رب غّبه 
إٔب اهلل يا ابن اْلكرمْب اْلطايب ... كأنك أدٗب ا٤برسلْب كسيلة 

كإف كاف فيما جاء شيب الذكائب ... فمرنا ٗبا يأتيك يا خّب من مشى 
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سواؾ ٗبغن عن سواد بن قارب ... ككن ٕب شفيعا يـو ال ذك شفاعة 
حٌب رؤم ُب ، ففرح رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو بإسالمي فرحا شديدا »: قاؿ« 
ركاه "" قد كنت أحب أف أ٠بع ىذا منك : فوثب عمر رضي اهلل عنو إليو، كالتزمو، قاؿ: " قاؿ، « كجوىهم

. كال يصح  (6475ح -7/92)الطربا٘ب ُب ا٤بعجم الكبّب 

                                                 

 : الكالـ على مًب ىذا ا٢بديث ):  قاؿ الشيخ نسيب الرفاعي

إف ىذه اْلبيات اْلربعة الٍب استشهد ّٔا الشيخ دحالف على جواز التوسل بذات رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم ليس فيها 
: معا٘ب التوسل الذم يعنيو كٖباصة ُب البيت الثا٘ب كىو قولو
إٔب اهلل يا ابن اْلكرمْب اْلطايب كإنك أدٗب ا٤برسلْب كسيلة 

تقدـ معنا ُب أكؿ الكتاب ُب تعريف الوسيلة لغة كشرعان أف الوسيلة ىي القربة إٔب ا٤بلك ككسل إٔب اهلل كسيلة كتوسل إليو بوسيلة 
كال شك كال ريب أف العمل الذم عملو رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم أعظم اْلنبياء فصار بذلك أكَب . أم تقرب إليو بعمل

ليس : ؟ ا١بواب…ا٤برسلْب إٔب اهلل كسيلة أم قربة كمنزلة فأم معُب من معا٘ب التوسل بذكات ا٤بخلوقْب موجود ُب ىذا البيت 
 ىي أعظم أعماؿ اْلنبياء rإف أعماؿ رسوؿ اهلل : فيو أم معُب من معا٘ب التوسل بذكات ا٤بخلوقْب إ٭با معناه ىو ما قلناه آنفان 

. كا٤برسلْب فصار بذلك أدناىم كأقرّٔم إٔب اهلل تعأب
إذا ٠بعتم ا٤بؤذف فقولوا مثلما يقوؿ ٍب صلوا علي فمن صلى علي مرة ]:  ُب قولوrكما أف الوسيلة معناىا كما فسرىا رسوؿ اهلل 

ال تنبغي إال لعبد من عباد اهلل كأرجو أف أكوف أنا … صلي اهلل عليو ّٔا عشران ٍب سلوا اهلل ٕب الوسيلة فإهنا درجة رفيعة ُب ا١بنة 
، كىذا ا٤بعُب أيضان ال ٱبرج عن ا٤بعُب اْلكؿ كىي الوسيلة كالقربة من اهلل تعأب فهل ُب ذلك ما يفيد جواز التوسل بذات  [ىو

ا٤بخلوؽ؟  
 كلعل الدحالف يقصد أيضان ما جاء ُب البيت rكىذا ما يقصده سواد بن قارب رضي اهلل عنو ُب أبياتو الٍب ٲبدح ّٔا رسوؿ اهلل 

: اْلخّب
ٗبغن قتيالن عن سواد ف قارب ككن ٕب شفيعان يـو ال ذك شفاعة 

 كيرجوه أف يدعو اهلل rككذلك ليس ُب البيت اْلخّب ما يعْب الدحالف على مراده ألبتو ْلف سواد بن قارب ٱباطب رسوؿ اهلل 
 كطلب الشفاعة منو حاؿ حياتو ال بأس بو ْلنو rتعأب أف يكوف لو شفيعان يـو القيامة كا٣بطاب ىذا كال شك كاف ُب حياتو 

 ْلف يكوف سواد ُب ٝبلة من يشفعو اهلل ّٔم يـو القيامة أم يأذف لو بالشفاعة فيهم فما الذم ُب ىذا البيت من rطلب لدعائو 
فهذا شيء آخر !! …اللهم إال إذا كاف الدحالف يريد أف ٰبمل اْللفاظ ليستقيم مراده ! ؟…معا٘ب التوسل بذكات ا٤بخلوقْب 

إ٭با ال يقر على ذلك فإف اللغة العربية الٍب خلق اهلل مفاىيمها كمدلوالت ألفاظها ال ٚبضع إٔب مراد الدحالف فقواعد اللغة ثابتة 
. كمعانيها فرغ منها فال يطمع أحد ُب تغيّبىا على ما ٰبب كيهول

ليس ُب مًب ىذا ا٢بديث أم معُب من معا٘ب التوسل ا٤بعركؼ عند الدحالف كمن البدىي بعد ذلك أف ال يصلح ىذا : كا٣بالصة
ا٢بديث حجة كال دليالن على مراد التوسل بذكات ا٤بخلوقْب فسقطت حجة االستدالؿ بو على ذلك متنان أما سندان فإليك 

: تفصيل ذلك
الكالـ على سند ىذا ا٢بديث 

القـو )أف ىذا ا٢بديث ليس ُب صيغة متنو ما يفيد قياـ أية حجة على صحة ما ٯبهد : تبْب لك يا أخي القارئ ا٤بسلم الكرٙب
!!! …كٰباكلوف من إثبات جواز التوسل بذكات ا٤بخلوقْب  (…
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. االعسابٞ ايرٟ اْػد : ايػب١ٗ ايجالثٕٛ

جاء أعرايب إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ يا رسوؿ اهلل لقد أتيناؾ كما لنا : عن أنس بن مالك، قاؿ
. بعّب ييط كال صيب يصيح، كأنشده
كقد شغلت أـ الصيب عن الطفل ... أتيناؾ كالعذراء يدمى لباهنا 
من ا١بوع ضعفا ما ٲبر كال ٱبلي ... كألقى بكفيو الصيب استكانة 

سول ا٢بنظل العامي كالعلهز الفسل ... كال شيء ٩با يأكل الناس عندنا 
كأين فرار الناس إال إٔب الرسل ... كليس لنا إال إليك فرارنا 

اللهم : فقاـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٯبر رداءه حٌب صعد ا٤بنرب ٍب رفع يديو إٔب السماء، فقاؿ
اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا غدقا، طبقا عاجال غّب رائث، نافعا غّب ضار ٛبأل بو الضرع كتنبت بو الزرع كٙبيي 

                                                                                                                                            

كحٌب لو صح ىذا ا٢بديث سندان ليس ُب متنو حجة ٥بم بل ىو كال شك حجة عليهم كما أثبتنا ذلك آنفان فكيف كإف سنده 
إنو حديث ضعيف كما ثبت أف كافة طرقو  ((٦بمع الزكائد))فقد ذكر ا٢بافظ ابن حجر ا٥بيثمي ُب كتابو !!! …ضعيف 

: كركاياتو الٍب كرد فيها ضعيفة كاىية كإليك البياف
ىذا حديث منكر با٤برة، : قاؿ الذىيب. فيها زياد بن زيد بن بادكيو ك٧بمد بن نواس الكوُب: ركاية البيهقي كىي عنده .ُ

. كأخاؼ أف يكوف موضوعان أيب بكر بن عباس: كأضاؼ. ك٧بمد بن نواس كزياد، ٦بهوالف ال تقبل ركايتهما
ىذا منقطع من ىذا الوجو ، كقد :  كقاؿ346-344ص (ا٤بطولة– السّب )كقد ركاىا ابن كثّب ُب : ركاية أيب يعلى .ِ

أبو عبد : فقاؿ.  علة ىذه الطريقة124ص/ تاريخ اإلسالـ الكبّب / أكضح ا٢بافظ الذىيب ُب ا١بزء اْلكؿ من 
 .ا٠بو عثماف بن عبد الرٞبن الوقاصي متفق على تركو كعلي بن منصور فيو جهالة مع أف ا٢بديث منقطع: الرٞبن

 كعباد ليس بثقة ياٌب  – كبينهما انقطاع –اخرب٘ب سواد بن قارب : فيو سعيد يقوؿ : قاؿ الذىيب : ركاية ابن عدم  .ّ
 .بطامات 

٧بمد بن السائب الكليب  : (349-348 ص1ج)قاؿ ابن كثّب ُب السّبة ا٤بطولة : ركاية ٧بمد بن السائب الكليب  .ْ
 .متهم بالكذب كرمي بالرفض ، كما ُب التقريب 

ركاية ايب بكر ٧بمد بن جعفر بن سهل ا٣برائطي ُب كتابو الذم ٝبعو ُب ىواتف ا١باف ، كىي عند ابن كثّب ُب السّبة  .ٓ
 ( .ككن ٕب شفيعا)، كفيها الشعر ما سوم  (346ص)ا٤بطولة 

كالعالء  (255ص2ج)عن العالء بن يزيد ، قاؿ السيوطي ُب شرح شواىد ا٤بغِب : ركاية الفضل بن عيسي القرشي  .ٔ
ركم نسخة : منكر ا٢بديث ، كقاؿ ابو حياف : كاف يضع ا٢بديث ، كقاؿ البخارم كغّبه : بن يزيد ، قاؿ ا٤بديِب 

 .موضوعة ، كاكرد لو الذىيب ُب ا٤بيزاف عدة مناكّب 

( : 255ص)من طريق ا٢بسن بن عمارة ، قاؿ السيوطي ُب شرح شواىد ا٤بغِب : ركاية ا٢بسن بن سفياف ُب مسنده  .ٕ
 .كا٢بسن بن عمارة ضعيف جدا 

فا٢بديث ال يبحث ُب جواز التوسل بذات ا٤بخلوقْب ، ال ُب قليل اك كثّب ، بل علي العكس يثبت جواز توسل : "كقاؿ 
  ( .309 -306ص)التوصل " ا٤بؤمن بدعاء اخيو ا٤بؤمن لو
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بو اْلرض بعد موُتا ككذلك ٚبرجوف، فو اهلل ما رد يديو إٔب ٫بره حٌب ألقت السماء بأبراقها، كجاء أىل البطانة 
: الغرؽ الغرؽ، فرفع يديو إٔب السماء ٍب قاؿ! يعنجوف يا رسوؿ اهلل

اللهم حوالينا كال علينا، فا٪باب السحاب عن ا٤بدينة حٌب أحدؽ ّٔا كاإلكليل، فضحك رسوؿ اهلل 
هلل در أيب طالب لو كاف حيا قرتا عيناه من ينشدنا قولو؟ فقاـ : صلى اهلل عليو كسلم حٌب بدت نواجذه ٍب قاؿ

: علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو فقاؿ يا رسوؿ اهلل كأنك أردت
ٜباؿ اليتامى عصمة لألرامل ... كأبيض يستسقى الغماـ بوجهو 
فهم عنده ُب نعمة كفواضل ... يلوذ بو ا٥بالؿ من آؿ ىاشم 
ك٤با نقاتل دكنو كنناضل ... كذبتم كبيت اهلل يبزم ٧بمدا 
كنذىل عن أبنائنا كا٢بالئل ... كنسلمو حٌب نصرع حولو 

: قاؿ كقاـ رجل من كنانة، كقاؿ
سقينا بوجو النيب ا٤بطر ... لك ا٢بمد كا٢بمد ٩بن شكر 

إليو كأشخص منو البصر ... دعا اهلل خالقو دعوة 
أك اسرع حٌب رأينا الدرر ... فلم يك إال كإلقاء الرداء 
أغاث بو اهلل عينا مضر ... رقاؽ العوإب جم البعاؽ 

أبو طالب أبيض ذك غرر ... ككاف كما قاؿ عمو 
كىذا العياف لذاؾ ا٣برب ... بو اهلل يسقي الغماـ 

كمن يكفر اهلل يلقى الغّب ... كمن يشكر اهلل يلقى ا٤بزيد 
ركاه البيهقي ُب دالئل النبوة "إف يك شاعر ٰبسن فقد أحسنت: فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

. باسناد ضعيف  (141/ 6)

                                                 

 :فيو كالـ من كجهْب: أقوؿ)):  قاؿ الشيخ ٧بمد بشّب السَّهسوا٘ب
مسلم ابن كيساف أبو عبد اهلل الضيب الكوُب ا٤بالئي : أف ُب سنده مسلمان ا٤بالئي كىو كاه جدان، قاؿ الذىيب ُب ا٤بيزاف: (اْلكؿ)

ال يكتب : مَبكؾ ا٢بديث، كقاؿ أٞبد: اْلعور عن أنس كعن إبراىيم النخعي كعنو الثورم كأبو ككيع ا١براح بن بلبح قاؿ الفالس
 .مَبكؾ: زعموا أنو اختلط، كقاؿ النسائي كغّبه: يتكلموف فيو، كقاؿ ٰبٓب أيضان : كقاؿ ٰبٓب ليس بثقة، كقاؿ البخارم. حديثو

أىدت أـ أٲبن إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم طّبان مشويان : أبو ىشاـ الرفاعي حدثنا أف فضيل حدثنا مسلم ا٤بالئي عن أنس
. اى  ٨بلصان . فذكره" اللهم ائتِب بو بأحب خلقك إليك: "فقاؿ

مسلم بن كيساف الضيب ا٤بالئي الرباد اْلعور أبو عبد اهلل الكوُب ضعيف من ا٣بامسة اى وُب ا٣بالصة : قواؿ ا٢بافظ ُب التقريب
اى  . ضعفو البخارم النسائي كابن معْب كأبو حاًب: منكر ا٢بديث، كُب التهذيب: قاؿ عمرك بن علي

قد ثبت من عبارة الذىيب أف مسلمان ا٤بالئي ىذا يركل حديث الطّب، كىو موضوع عند غّب كاحد من احملدثْب، قاؿ : قلت
أنو موضوع، ك٩بن صرح بوضعو : إف ىذا ا٢بديث قاؿ غّب كاحد من احملدثْب: ما معربو (التحفة)العالمة عبدالعزيز الدىلوم ُب 
. ا٢بافظ مشس الدين ا١بزرم
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: ايػب١ٗ اذتاد١ٜ ٚايجالثٕٛ 

حج أعرايب فلما جاء إٔب باب مسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أناخ : عن ايب حرب ا٥بالٕب، قاؿ
بأيب :"" راحلتو فعقلها ٍب دخل ا٤بسجد حٌب أتى القرب ككقف ٕبذاء كجو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فقاؿ

كلو }أنت كأمي يا رسوؿ اهلل جئتك مثقال بالذنوب كا٣بطايا مستشفعا بك على ربك ْلنو قاؿ ُب ٧بكم كتابو 
، كقد جئتك بأيب  {أهنم إذ ظلموا أنفسهم جاءكؾ فاستغفركا اهلل كاستغفر ٥بم الرسوؿ لوجدكا اهلل توابا رحيما

أنت كأمي مثقال بالذنوب كا٣بطايا أستشفع بك على ربك أف يغفر ٕب ذنويب كأف تشفع ُب ٍب أقبل ُب عرض 
: الناس، كىو يقوؿ

فطاب من طيبو اْلبقاع، كاْلكم ... يا خّب من دفنت ُب الَبب أعظمو 
فيو العفاؼ كفيو ا١بود كالكـر ... نفس الفداء بقرب أنت ساكنو 

ح -6/60)ركاه البيهقي ُب شعب االٲباف "كُب غّب ىذه الركاية فطاب من طيبو القيعاف، كاْلكم 
 .كضعفو االلبا٘ب  (3880

                                                                                                                                            

لقد كنت زمنان طويالن أظن أف : كقاؿ إماـ أىل ا٢بديث مشس الدين أبو عبد اهلل بن ٧بمد بن أٞبد الدمشقي الذىيب ُب تلخيصو
حديث الطّب ٓب ٰبسن با٢باكم أف يودعو ُب مستدركو، فلما علقت ىذا الكتاب رأيت القوؿ بو من ا٤بوضوعات الٍب فيو، 

. لللعالمة نصر اهلل الكابلي (الصواقع ا٤بوبقة)كىكذا ُب 
حديث الطائر موضوع إ٭با ٯبيء عن سقاط أىل الكوفة عن ا٤بشاىّب : قاؿ ابن طاىر: (العلل ا٤بتناىية)كقاؿ ابن ا١بوزم ُب 

إما ا١بهل بالصحيح فال يعتمد على قولو، كإما العلم بو كيقوؿ : كال ٱبلو أمر ا٢باكم من أمرين: كآّاىيل عن أنس كغّبه، قاؿ
كىذا ا٢بديث ذكره ابن : (اليواقيت كا١بواىر)ٖبالفو، فيكوف معاندان كذابان كلو كساكس، كقاؿ الشيخ عبدالوىاب الشعرا٘ب ُب 

اى  . إف طرقو كلها باطلة: ا١بوزم ُب ا٤بوضوعات، كأفراد ا٢بافظ الذىيب جزءان كقاؿ
كقد ذكره ابن ا١بوزم ُب ا٤بوضوعات، كأما . لو طرؽ كلها ضعيفة: قاؿ ُب ا٤بختصر (الفوائد آّموعة)قاؿ العالمة الشوكا٘ب ُب 

ا٢باكم فأخرجو ُب ا٤بستدرؾ كصححو، كاعَبض عليو كثّب من أىل العلم، كمن أراد استيفاء البحث فلينظر ترٝبة ا٢باكم ُب 
اى  . النبالء

صيانة االنساف عن كسوسة الشيخ دحالف ( (أف ما ثبت منها ىو التوسل بدعاء اْلحياء، كىذا ٩با ال ينكره أحد: (الثا٘ب)ك
(. 271  -269ص)

. كىذا إسناد ضعيف مظلم، ٓب أعرؼ أيوب ا٥بالٕب كال من دكنو: قلت : "(1034 / 6) قاؿ االلبا٘ب ُب السلسلة الصحيحة 
حكى : " كٓب يسمو، كأشار إٔب أنو ال يعرؼ بقولو (155 / 2)" ا٤بقتُب ُب سرد الكُب " كأبو يزيد الرقاشي، أكرده الذىيب ُب 

- كقد ذكرىا ! كأرل أنو يشّب إٔب ىذه ا٢بكاية ، كىي منكرة ظاىرة النكارة، كحسبك أهنا تعود إٔب أعرايب ٦بهوؿ ا٥بوية". شيئا 
كتلقفها منو كثّب من أىل اْلىواء  * (..كلو أهنم إذ ظلموا أنفسهم): * ا٢بافظ ابن كثّب عند تفسّبه ٥بذه اآلية- مع اْلسف 

ٍب انصرؼ اْلعرايب، : " كفيها زيادة ُب آخرىا (410 / 1)"! ٨بتصره " كا٤ببتدعة، مثل الشيخ الصابو٘ب، فذكرىا برمتها ُب 
" كىي ُب ". ا٢بق اْلعرايب فبشره أف اهلل قد غفر لو ! يا عتيب: فغلبتِب عيِب، فرأيت النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب النـو ، فقاؿ

، كىو غّب معركؼ إال ُب ىذه ا٢بكاية، "العتيب " غّب معزكة ْلحد من ا٤بعركفْب من أىل ا٢بديث، بل علقها على " ابن كثّب 
كىي حكاية مستنكرة، بل باطلة، ٤بخالفتها الكتاب كالسنة، كلذلك يلهج . كٲبكن أف يكوف ىو أيوب ا٥بالٕب ُب إسناد البيهقي

ّٔا ا٤ببتدعة، ْلهنا ٘بيز االستغاثة بالنيب صلى اهلل عليو كسلم، كطلب الشفاعة منو بعد كفاتو، كىذا من أبطل الباطل، كما ىو 
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: ايػب١ٗ ايجا١ْٝ ٚايجالثٕٛ 

لقد رأيت عجبا، كنا بفناء الكعبة أنا كعبد اهلل بن عمر، كعبد اهلل بن الزبّب، : " عن الشعيب قاؿ
ليقم كل رجل منكم فليأخذ : كمصعب بن الزبّب، كعبد ا٤بلك بن مركاف فقاؿ القـو بعد أف فرغوا من حديثهم

بالركن اليما٘ب، كيسأؿ اهلل حاجتو، فإنو يعطى من ساعتو قم يا عبد اهلل بن الزبّب، فإنك أكؿ مولود كلد ُب 
اللهم إنك عظيم، ترجى لكل عظيم، أسألك ٕبرمة كجهك، كحرمة عرشك، : ا٥بجرة فقاـ فأخذ بالركن، ٍب قاؿ

كحرمة نبيك صلى اهلل عليو كسلم، أال ٛبيتِب من الدنيا حٌب توليِب ا٢بجاز، كيسلم علي با٣بالفة، كجاء حٌب 
اللهم إنك رب كل شيء، كإليك : قم يا مصعب بن الزبّب، فقاـ حٌب أخذ بالركن اليما٘ب، فقاؿ: جلس فقالوا

مصّب كل شيء، أسألك بقدرتك على كل شيء، أال ٛبيتِب من الدنيا حٌب توليِب العراؽ، كتزكجِب سكينة بنت 
اللهم رب : قم يا عبد ا٤بلك بن مركاف فقاـ حٌب أخذ بالركن اليما٘ب، فقاؿ: ا٢بسْب، كجاء حٌب جلس فقالوا

السموات السبع، كرب اْلرضْب ذات النبت بعد القفر، أسألك ٗبا سألك عبادؾ ا٤بطيعوف ْلمرؾ، كأسألك 
ٕبرمة كجهك، كأسألك ٕبقك على ٝبيع خلقك، كٕبق الطائفْب حوؿ بيتك، أال ٛبيتِب من الدنيا حٌب توليِب 

قم يا عبد اهلل بن عمر فقاـ : شرؽ الدنيا كغرّٔا، كال ينازعِب أحد إال أتيت برأسو ٍب جاء حٌب جلس فقالوا
اللهم إنك رٞبن رحيم، أسألك برٞبتك الٍب سبقت غضبك، كأسألك : حٌب أخذ الركن اليما٘ب، ٍب قاؿ

فما ذىبت عينام من : قاؿ الشعيب. بقدرتك على ٝبيع خلقك، أال ٛبيتِب من الدنيا حٌب توجب ٕب ا١بنة
. " الدنيا حٌب رأيت كل رجل منهم قد أعطي ما سأؿ، كبشر عبد اهلل بن عمر با١بنة، كزينت لو

: كالرد عليهم من كجهْب: " قاؿ اٞبد كلد الكورم العلوم الشنقيطي 
كتبت عنو ٍب حدث : " ىذا خرب موضوع ككذب مصنوع آفتو إ٠باعيل بن أباف، قاؿ أٞبد- 1

- كضع حديثا على السابع من كلد العباس يلبس ا٣بضرة :" كقاؿ ٰبي بن معْب" بأحاديث موضوعة فَبكناه 
ظيهر منو على :" كقاؿ ا١بوزقا٘ب" مَبكؾ :" كقاؿ البخارم كمسلم كأبو زرعة كالدار قطِب- " يعِب ا٤بأموف 

يضع على الثقات ككاف أٞبد بن حنبل شديد ا٢بمل :" كقاؿ ابن حباف" كذاب :" كقاؿ أبو حاًب" الكذب 
 كأحواؿ الرجاؿ 132 كالضعفاء كا٤بَبككْب ص 2/160 كا١برح كالتعديل 1/232انظر ترٝبتو ُب ا٤بيزاف " عليو 
 84ص 

اىػ  . 1/128كآّركحْب من احملدثْب الضعفاء كا٤بَبككْب 
. كلو علة أخرل كىي جهالة طارؽ بن عبد العزيز فال ذكر لو ُب شيء من كتب الرجاؿ الٍب بْب يدم

                                                                                                                                            

، كقد تؤب بياف ذلك شيخ اإلسالـ ابن تيمية ُب كتبو كٖباصة ُب  ، كقد تعرض ٢بكاية العتيب ىذه "التوسل كالوسيلة " معلـو
. اىػ (باإلنكار، فلّباجعو من شاء ا٤بزيد من ا٤بعرفة كالعلم

 ( .82ح -64ص)٦بابو الدعوة  
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بإسناد ضعيف لكنو خّب من اإلسناد السابق كليس فيو السؤاؿ  (2/91)أخرجو أبو نعيم ُب ا٢بلية  - 2
اجتمع ُب ا٢بجر مصعب : حدثنا عبد الرٞبن بن أيب الزناد عن أبيو قاؿ" با٤بخلوقات من طريق اْلصمعي 

أما أنا فأٛبنا ا٣بالفة، كقاؿ : ٛبنوا فقاؿ عبد اهلل ابن الزبّب: كعركة كعبد اهلل بنو الزبّب كعبد اهلل بن عمر، فقالوا
أما أنا فأٛبُب إمرة العراؽ كا١بمع بْب عائشة بنت طلحة : أما أنا فأٛبُب أف يؤخذ عِب العلم، كقاؿ مصعب: عركة

أما أنا فأٛبُب ا٤بغفرة، قاؿ فنالوا كلهم ما ٛبنوا كلعل ابن عمر قد : كسكينة بنت ا٢بسْب، كقاؿ عبد اهلل بن عمر
. اىػ " غفر لو 

: ايػب١ٗ ايجايج١ ٚايجالثٕٛ 

أكحى اهلل إٔب عيسى عليو السالـ يا عيسى آمن ٗبحمد كأمر »: عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، قاؿ
من أدركو من أمتك أف يؤمنوا بو فلوال ٧بمد ما خلقت آدـ كلوال ٧بمد ما خلقت ا١بنة كال النار كلقد خلقت 

-2/671)أخرجو ا٢باكم « العرش على ا٤باء فاضطرب فكتبت عليو ال إلو إال اهلل ٧بمد رسوؿ اهلل فسكن
 .كضعفو االلبا٘ب  (4227ح

تٛضٌ ايػافعٞ بكرب ابٞ سٓٝف١  : ايػب١ٗ ايسابع١ ٚايجالثٕٛ 

، : ٠بعت الشافعي، يقوؿ: عىًلٌي ٍبن ميموف، قىاؿى عن  إ٘ب ْلتربؾ بأيب حنيفة كأجيء ًإٔبى قربه ُب كل يـو
يػىٍعًِب زائرا، فإذا عرضت ٕب حاجة صليت ركعتْب، كجئت ًإٔبى قربه كسألت اهلل تعأب ا٢باجة عنده، فما تبعد 

. " عِب حٌب تقضى

( : 381ص )كأما قوؿ الكوثرم ُب مقاالتو  : (22)قاؿ االلبا٘ب ُب الضعيفة عند ٚبرٯبو للحديث رقم 
بسند صحيح فمن مبالغاتو بل " تاريخ ا٣بطيب " كتوسل اإلماـ الشافعي بأيب حنيفة مذكور ُب أك ائل 
: من طريق عمر بن إسحاؽ بن إبراىيم قاؿ (123 / 1)مغالطاتو فإنو يشّب بذلك إٔب ما أخرجو ا٣بطيب 

يعِب - إٗب ْلتربؾ بأيب حنيفة كأجيء إٔب قربه ُب كل يـو : ٠بعت الشافعي يقوؿ: نبأنا علي بن ميموف قاؿ
فإذا عرضت ٕب حاجة صليت ركعتْب كجئت إٔب قربه، كسألت اهلل تعأب ا٢باجة عنده، فما تبعد عِب - زائرا 

. حٌب تقضى

                                                 

 . 37 بلوغ غاية االما٘ب ص
من  (615 - 614 / 2" )ا٤بستدرؾ " ال أصل لو مرفوعا ، كإ٭با أخرجو ا٢باكم ُب  : ")(1/448) قاؿ االلبا٘ب ُب الضعيفة 

فذكره موقوفا : طريق عمرك بن أكس اْلنصارم حدثنا سعيد بن أيب عركبة عن قتادة عن سعيد بن ا٤بسيب عن ابن عباس قاؿ
 .أظنو موضوعا على سعيد: صحيح اإلسناد، كتعقبو الذىيب بقولو: كقاؿ

ٯبهل حالو، كأتى ٖبرب ": ا٤بيزاف " يعِب ابن أيب عركبة، كا٤بتهم بو الراكم عنو عمرك بن أكس اْلنصارل، قاؿ الذىيب ُب : قلت
. منكر

( . 445/ 1) تاريخ بغداد 
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فهذه ركاية ضعيفة بل باطلة فإف عمر بن إسحاؽ بن إبراىيم غّب معركؼ كليس لو ذكر ُب شيء من 
بن إسحاؽ بن إبراىيم بن ٞبيد بن السكن أبو - بفتح العْب - كتب الرجاؿ، كٰبتمل أف يكوف ىو عمرك 

كٓب يذكر فيو  (341)كذكر أنو ٖبارم قدـ بغداد حاجا سنة  (226 / 12)٧بمد التونسى كقد ترٝبو ا٣بطيب 
( 247)جرحا كال تعديال فهو ٦بهوؿ ا٢باؿ، كيبعد أف يكوف ىو ىذا إذ أف كفاة شيخو علي بن ميموف سنة 

. على أكثر اْلقواؿ، فبْب كفاتيهما ٫بومائة سنة فيبعد أف يكوف قد أدركو
اقتضاء " كعلى كل حاؿ فهي ركاية ضعيفة ال يقـو على صحتها دليل كقد ذكر شيخ اإلسالـ ُب 

ىذا كذب معلـو كذبو باالضطرار  : (165ص )معُب ىذه الركاية ٍب أثبت بطالهنا فقاؿ " الصراط ا٤بستقيم 
عند من لو معرفة بالنقل، فالشافعي ٤با قدـ بغداد ٓب يكن ببغداد قرب ينتاب للدعاء عنده البتة، بل كٓب يكن 
ىذا على عهد الشافعي معركفا، كقد رأل الشافعي با٢بجاز كاليمن كالشاـ كالعراؽ كمصر من قبور اْلنبياء 

كالصحابة كالتابعْب من كاف أصحأّا عنده كعند ا٤بسلمْب أفضل من أيب حنيفة كأمثالو من العلماء، فما بالو ٓب 
أصحاب أيب حنيفة الذين أدركوه مثل أيب يوسف ك٧بمد كزفر كا٢بسن بن  (إف)ٍب ! يتوخ الدعاء إال عنده؟ 

زياد كطبقتهم ٓب يكونوا يتحركف الدعاء ال عند أيب حنيفة كال غّبه، ٍب قد تقدـ عن الشافعي ما ىو ثابت ُب 
كتابو من كراىة تعظيم قبور ا٤بخلوقْب خشية الفتنة ّٔا، كإ٭با يضع مثل ىذه ا٢بكايات من يقل علمو كدينو، 

. اىػ  (كإما أف يكوف ا٤بنقوؿ من ىذه ا٢بكايات عن ٦بهوؿ ال يعرؼ
: ايػب١ٗ ارتاَط١ ٚايجالثٕٛ 

أخرب٘ب ٧بمد بن قدامة قاؿ حدثنا جرير عن أيب فركة عن ا٤بغّبة بن سبيع : قاؿ االماـ النسائي رٞبو اهلل 
حدثِب عبد اهلل بن بريدة عن أبيو أنو كاف ُب ٦بلس فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ إ٘ب كنت هنيتكم 
أف تأكلوا ٢بـو اْلضاحي إال ثالثا فكلوا كأطعموا كادخركا ما بدا لكم كذكرت لكم أف ال تنتبذكا ُب الظركؼ 
الدباء كا٤بزفت كالنقّب كا٢بنتم انتبذكا فيما رأيتم كاجتنبوا كل مسكر كهنيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أف يزكر 

 . (فليزر كال تقولوا ىجرا
الكالـ : كا٥بجر : (310 / 5) (آّموع)قاؿ النوكم رٞبو اهلل ُب ): قاؿ االلبا٘ب ُب أحكاـ ا١بنائز ص 

الباطل، ككاف النهي أكال لقرب عهدىم من ا١باىلية فرٗبا كانوا يتكلموف بكالـ ا١باىلية الباطل، فلما استقرت 
 . (كال تقولوا ىجرا): بقولو (ص)قواعد االسالـ، كٛبهدت أحكامو، كاشتهرت معا٤بو أبيح ٥بم الزيارة، كاحتاط 

. كال ٱبفي أف ما يفعلو العامة كغّبىم عند الزيارة من دعاء ا٤بيت كاالستغاثة بو كسواؿ اهلل ٕبقو: قلت
٥بو من أكرب ا٥بجر كالقوؿ الباطل، فعلى العلماء أف يبينوا ٥بم حكم اهلل ُب ذلك، كيفهموىم الزيارة 

. اىػ(ا٤بشركعة كالغاية منها
خدزت زدٌ ابٔ عُس : ايػب١ٗ ايطادض١ ٚايجالثٕٛ 

                                                 

. كصححو االلبا٘ب ُب صحيح كضعيف سنن النسائي  ( 2033ح ) ركاه النسائي ُب السنن الصغرم 
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: " كنا عند عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما، فخدرت رجلو، فقاؿ لو رجل: عن ا٥بيثم بن حنش، قاؿ
 . "فقاـ فكأ٭با نشط من عقاؿ : قاؿ. يا ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم: فقاؿ. اذكر أحب الناس إليك

: الكالـ ىنا ُب أمرين: أقوؿ ":صالح آل الشيخقاؿ العالمة 
حدثنا ٧بمد : ، قاؿ (170رقم )" عمل اليـو كالليلة"فا٣برب اْلكؿ أخرجو ابن السِب ُب : الركاية: اْلكؿ

حدثنا إسرائيل عن : ثنا ٧بمد بن مصعب، قاؿ: ثنا حاجب بن سليماف قاؿ: بن خالد بن ٧بمد الربذعي قاؿ
: كىذا إسناذ ضعيف جدأ، فيو علل كثّبة. أيب إسحاؽ عن ا٥بيثم بن حنش بو

 
ٓب يكن من أصحاب ا٢بديث، : أف ٧بمد بن مصعب القيرقيسا٘ب ضعيف عندىم، قاؿ ابن معْب: منها
. ضعيف، كمثلو عن أيب حاًب الرازم: كقاؿ النسائي. كاف مغفالن 

٧بمد بن : ، كقاؿ اإل٠باعيلي"يقلب اْلسانيد، كيرفع ا٤براسيل، ال ٯبوز االحتجاج بو: "كقاؿ ابن حباف
. كاف كثّب الغلط لتحديثو من حفظو: كقإب ا٣بطيب. مصعب من الضعفاء

فمن ىذا . ككثقو ابن قانع كابن قانع من ا٤بتساىلْب. ليس بو بأس، ك٫بوه عن ابن عدم: كقاؿ أٞبد
. يتضح ضعفو كما ذىب إليو أئمة أىل العلم

 .ليس بو بأس، يعِب ُب نفسو فهو صدكؽ ُب نفسو، كلكنو ضعيف ا٢بديث: كأما قوؿ أٞبد
: 88ص " الكفاية ُب علـو الركاية"أف ا٥بيثم بن حنش ٦بهوؿ العْب، قاؿ ا٣بطيب ُب : كمنها

آّهوؿ عند أصحاب ا٢بديث ىو كل من ٓب يشتهر بطلب العلم ُب نفسو، كال عرفو العلماء بو، كمن "
عمرك ذم مر، كجبار الطائي، كعبد اهلل بن أغر ا٥بمدا٘ب، : ٓب يعرؼ حديثو إال من جهة راكو كاحد، مثل

. اىػ" ىؤالء كلهم ٓب يرك عنهم غّب أيب اسحاؽ السبيعي... كا٥بيثم بن حنش 
. أف أبا إسحاؽ السبيعي مدلس، كقد عنعنو عن ىذا آّهوؿ: كمنها
أك )أف أبا إسحاؽ قد اختلط، ك٩با يدؿ على ٚبليطو ُب ىذا ا٢بديث أنو ركاه تارة عن أيب شعبة : كمنها
. كىذا اضطراب يرد بو ا٢بديث. ، كتارة عن عبد الرٞبن بن سعد (أيب سعيد

" اْلدب ا٤بفرد"كأمثل ما ركم ُب ىذا الباب كأصحو على تدليس أيب إسحاؽ فيو، ما ركاه البخارم ُب 
خدرت : "حدثنا سفياف عن أيب إسحاؽ عن عبد الرٞبن بن سعد قاؿ: حدثنا أبو نعيم قاؿ: قاؿ (964)

". اذكر أحب الناس إليك فقاؿ ٧بمد: رًٍجلي ابن عمر، فقاؿ لو رجل
: كىذه الركاية أصح ما ركم، كأفادت فوائد

                                                 

 . (173ص)ٚبريج الكلم الطيب كضعفو االلبا٘ب ُب  ( 170ح ) ركاه ابن السِب ُب عمل اليـو كالليلة 
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يا "استعماؿ - كما سيأٌب-٧بمد، بدكف حرؼ النداء، كالشائع عند العرب : قوؿ ابن عمر: اْلكٔب
. ُب تذكر ا٢ببيب؛ ليكوف أكثر استحضاران ُب ذىن ا٣بادرة رجلو، فتنطلق" النداء

. كابن عمر عدؿ عن االستعماؿ الشائع إٔب غّبه؛ ٤با ُب الشائع من احملذكر
أف تذكره للنيب صلى اهلل عليو كسلم، كأنو أحب الناس إليو ىو ا٢بق؛ ْلنو ال يؤمن أحذ حٌب : الثانية

. يكوف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم أحب إليو من كالده ككلده كالناس أٝبعْب؛ بل كمن نفسو الٍب بْب جنبيو
أف سفياف من ا٢بفاظ اْلثبات، فنقلو خرب أيب إسحاؽ ّٔذا : الثالثة. كىذا ما نعقد عليو قلوبنا، ّٔداية ربنا

. اللفظ يدؿ على أنو ىو احملفوظ، كسواه غلط مردكد
غياث بن إبراىيم : كُب إسناده . (169)" عمل اليـو كالليلة"فأخرجو ابن السِب ُب : كأما ا٣برب الثا٘ب

فال حجة فيو، كالكالـ . ٦برده من حرؼ النداء (٧بمدان )كلفظو ُب تذكره . كذاب خبيث: قاؿ ابن معْب. كذبوه
. فيو على ٫بو ما مر ُب قوؿ ابن عمر

غاية ما ذكرتو أف فيو ذكران للمحبوب، ال طلب حاجة منو : يقاؿ ٥بذا ا٤بستدؿ: ُب الدراية: اْلمر الثا٘ب
أك بو أف يزاؿ ما بو، كال أف يكوف كاسطة إلزالة خدر الرجل، كليس فيو توسله، كإال لكاف الزمان أف من ذكر 

. ٧ببوبو فقد استغاث بو كتوسل بو ُب إزالة شدتو، كىذا من أبطل الباطل، كأ٧بل احملاؿ
فما قولو إذا ذكر الكافري حبيبو فزاؿ خدىري رجلو كانتشرت بعد قيد كخدكر؟ أفيكوف توسل بو؟ كيكوف من 

! قد قبل ىذه الوسيلة؟- سبحانو كتعأب-يزيل اْلمراض كاْلخدار 
للخدر كاف معركفان عند ا١باىليْب قبل اإلسالـ جيرّْب فنفع، كليس فيو إال ذكر - التجرييب-كىذا الدكاء 

إف ذكره حملبوبو ٯبعل ا٢برارة الغريزية تتحرؾ ُب بدنو، فيجرم الدـ ُب عركقو، : احملبوب، كقيل ُب تفسّب ذلك
. فتتحرؾ أعصاب الرجل، فيذىب ا٣بدر

: كجاءت اْلشعار ّٔذا كثّبا ُب ا١باىلية كاإلسالـ
: قوؿ الشاعر: فمنها

صب ٧بب إذا ما رجلو خدرت 
حٌب يذىب ا٣بدر  (كبيشة)نادل 

: كقوؿ اآلخر
على أف رجلي ال يزاؿ امذال٥با 
 مقيما ّٔا حٌب أجيلك ُب فكرم

: كقاؿ كثّب
إذا مذلت رجلي ذكرتك أشتفي 

بدعواؾ من مذؿ ّٔا فيهوف 
: كقاؿ ٝبيل بثينة
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كأنت لعيِب قرة حْب نلتقي 
كذكرؾ يشفيِب إذا خدرت رجلي 

: كقالت امرأة
إذا خدرت رجلي دعوت ابن مصعب 

عبد اهلل، أجلى فتورىا : فإف قلت
: كقاؿ ا٤بوصلي

كاهلل ما خدرت رجلي كما عثرت 
إال ذكرتك حٌب يذىب ا٣بدر 

: كقاؿ الوليد بن يزيد
أثييب ىائما كلفا معُب 

. 1إذا خدرت لو رجل دعاؾ
إف ىؤالء توسلوا ٗبن ٰببونو، من نساء كغلماف، كأجيب سؤ٥بم، كقبلت : كغّب ذلك من اْلشعار، أفيقاؿ

(. (53 -50)ىذه مفاىيمنا )اىػ"!!كسيلتهم؟
. اضتطك٢ عُس بٔ ارتطاب عاّ ايسَاد٠ بايعباع : ايػب١ٗ ايطابع١ ٚايجالثٕٛ 

عن داكد بن عطاء ا٤بد٘ب، عن  (334/ 3)ركل ا٢باكم  : )(9/261)قاؿ االلبا٘ب ُب السلسلة الضعيفة 
: استسقى عمر بن ا٣بطاب عاـ الرمادة بالعباس بن ا٤بطلب، فقاؿ: أنو قاؿ: زيد بن أسلم، عن ابن عمر

فخطب عمر الناس : فما برحوا حٌب سقاىم اهلل، قاؿ. ىذا عم نبيك العباس، نتوجو إليك بو؛ فاسقنا! اللهم
كاف يرل للعباس ما يرل الولد لوالده؛ يعظمو، - صلى اهلل عليو كسلم - إف رسوؿ اهلل ! أيها الناس: فقاؿ

ُب عمو العباس، كاٚبذكه كسيلة - صلى اهلل عليو كسلم - كيفخمو، كيرب قسمو، فاقتدكا أيها الناس برسوؿ اهلل 
داكد؛ : "، سكت عنو ا٢باكم، ككأنو لضعفو الشديد؛ فقد تعقبو الذىيب بقولو" إٔب عز كجل فيما نزؿ بكم

 .اىػ  ("مَبكؾ
كاكرد بعض ا٤بتصوفة شبهة مفادىا اف اكثر من ٟبسمائة من علماء السنة توسلوا با١باه اك الذات لكنِب 

: احجمت عن الرد علي ىذه الشبهة كذلك لعدة اسباب اٮبها 
. ىذا االمر يطوؿ جدان حٍب انو ٰبتاج إب ٦بلد خاص : اكالن 
ما اكردكا ىذه الشبهة اال ٤با انقطعت حججهم كظهر تدليسهم كقد كانوا من قبل يدعوف اهنم : ثانيان 

. استقوا اقوا٥بم كاعما٥بم من كتاب اهلل كالسنة الصحيحة الثابتة عن رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم 
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ال يردد ىذه الشبهة اال اٞبق يكذب ٍب يصدؽ كذبو ، ك٩با يدؿ علي ذلك استدال٥بم بشيخ : ثالثان 
االسالـ ابن تيمية كابن القيم كابن ا١بوزم كالذىيب كغّبىم من علمهم باف ىؤال االئمة كفركا بعضهم كردكا 

. عليهم كبدعوا بعضهم االخر كقد منعهم جهل البقية كتأكيلهم من تكفّبىم
. معلـو اف كالـ العلماء يستدؿ لو كال يستدؿ بو : رابعان 

: ال ٱبلو استدال٥بم من ثالث : خامسان 
. اما اثر ال يصح  -ُ
. اك اثر اك نقل ليس فيو داللة  -ِ
اك كالـ مبتور كأف يذكر العآب كالـ الصوفية ٍب يرد عليو ، فيأٌب من بقلبو مرض  -ّ

  .(اال اهلل)كيَبؾ ا٤بستثِب  (ال الو)فيأخذ كالـ الصوُب كينسبو إب العآب ، كىذا كالذم يقطع الشهادة فيقوؿ 

 :قاؿ احد ا٤ببتلْب بشرب ا٣بمر داعيان صاحبو للشرب 

ما قاؿ ربك كيل لألٔب سكركا    بل قاؿ كيل للمصلينا 
ًُتًٍم سىاىيوفى  (4)فػىوىٍيله لًٍلميصىلّْْبى }فقطع االية     .5، 4: ا٤باعوف{ الًَّذينى ىيٍم عىٍن صىالى
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 إدعاء رؤية النبي صلى اهلل عليه وسلم يقظة 

. اف ىذا الكالـ ٓب يقل بو احد من الصحابة اك التابعْب اك تابعْب التابعْب اك احد اْلئمة
: كقد رد علي ىذه الشبهو عدد من العلماء 

كنقل عن ٝباعة من الصا٢بْب أهنم رأكا النيب صلى اهلل عليو كسلم : "قاؿ ابن حجر العسقال٘ب رٞبو اهلل
ُب ا٤بناـ ٍب رأكه بعد ذلك ُب اليقظة كسألوه عن أشياء كانوا منها متخوفْب فأرشدىم إٔب طريق تفرٯبها فجاء 
اْلمر كذلك قلت كىذا مشكل جدا كلو ٞبل على ظاىره لكاف ىؤالء صحابة كْلمكن بقاء الصحبة إٔب يـو 

القيامة كيعكر عليو أف ٝبعا ٝبا رأكه ُب ا٤بناـ ٍب ٓب يذكر كاحد منهم أنو رآه ُب اليقظة كخرب الصادؽ ال 
 اىػ" يتخلف كقد اشتد إنكار القرطيب على من قاؿ من رآه ُب ا٤بناـ فقد رأل حقيقتو ٍب يراىا كذلك ُب اليقظة 

 .
كقد سئلت اللجنة اللجنة الدائمة للبحوث كاالفتاء برئاسة الشيخ العالمة عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز 

 «من رآ٘ب ُب ا٤بناـ فسّبا٘ب ُب اليقظة كال يتمثل الشيطاف يب »: رٞبو اهلل عن معِب قولو صلي اهلل عليو كسلم 
مضت سنة اهلل أف جعل الناس أحياء ُب الدنيا بعد أف كانوا أمواتا؛ ليبلوىم أيهم أحسن :"فاجابت بقو٥با 

كىٍيفى }: عمال، ٍب ٲبيتهم فيها عند انتهاء آجا٥بم ٍب يبعثهم يـو القيامة للحساب كا١بزاء، قاؿ اهلل تعأب
ًيتيكيٍم ٍبيَّ ٰبيًٍييكيٍم ٍبيَّ إًلىٍيًو تػيٍرجىعيوفى  .  {تىٍكفيريكفى بًاللًَّو كىكيٍنتيٍم أىٍموىاتنا فىأىٍحيىاكيٍم ٍبيَّ ٲبي

يّْتيوفى }: كقاؿ سبحانو ُب سورة ا٤بؤمنوف  ، {ٍبيَّ ًإنَّكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة تػيبػٍعىثيوفى } {ٍبيَّ ًإنَّكيٍم بػىٍعدى ذىًلكى لىمى
: كجعل سبحانو تلك السنة الكونية عامة لألنبياء كا٤برسلْب حٌب نبينا ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم، قاؿ اهلل تعأب

 فتوُب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو {ٍبيَّ ًإنَّكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًعٍندى رىبّْكيٍم ٚبىٍتىًصميوفى } ،  {ًإنَّكى مىيّْته كىًإنػَّهيٍم مىيّْتيوفى }
كسلم بعدما بلغ الرسالة كأكمل اهلل بو دينو كأقاـ بو ا٢بجة على خلقو، كصلى عليو أصحابو رضي اهلل عنهم 

صالة ا١بنازة، كدفنوه حيث مات ُب حجرة عائشة رضي اهلل عنها، كقاـ من بعده ا٣بلفاء الراشدكف، كقد جرل 
ُب أيامهم أحداث ككقائع فعا١بوا ذلك باجتهادىم كٓب يرجعوا ُب شيء منها إٔب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

                                                 

 ( .385 / 12) فتح البارم 

، سنن ابن ماجو تعبّب  (2280)، سنن الَبمذم الرؤيا  (2266)، صحيح مسلم الرؤيا  (6993) صحيح البخارم التعبّب 
( . 2/232)، مسند أٞبد بن حنبل  (3901)الرؤيا 

  .28 سورة البقرة اآلية 
 . 15 سورة ا٤بؤمنوف اآلية 
 . 16 سورة ا٤بؤمنوف اآلية 

 . 30سورة الزمر اآلية  
  .31سورة الزمر اآلية  
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كسلم، فمن زعم بعد ذلك أنو رآه ُب اليقظة حيا ككلمو أك ٠بع منو شيئا قبل يـو البعث كالنشور فزعمو باطل؛ 
٤بخالفتو النصوص كا٤بشاىدة كسنة اهلل ُب خلقو، كليس ُب ىذا ا٢بديث داللة على أنو سّبل ذاتو ُب اليقظة ُب 

فسّبل تأكيل رؤياه؛ ْلف ىذه : فسّبا٘ب يـو القيامة، كٰبتمل أف ا٤براد: ا٢بياة الدنيا؛ ْلنو ٰبتمل أف ا٤براد بأنو
 :الرؤيا صادقة بدليل ما جاء ُب الركايات اْلخرل من قولو صلى اهلل عليو كسلم

كقد يراه ا٤بؤمن ُب منامو رؤيا صادقة على صفتو الٍب كاف صلى اهلل عليو كسلم .  ا٢بديث«فقد رآ٘ب »
. عليها أياـ حياتو الدنيوية

فتح ]كإذا أردت زيادة الفائدة فارجع إٔب ما كتبو العالمة أٞبد بن حجر شرحا ٥بذا ا٢بديث ُب كتابو 
. اىػ  " [البارم

 ُب صحيحو أما بالنسبة الستدؿ الصوفية با٢بديث الذم ركاه البخارم: " قاؿ علي بن نايف الشحود 
على إمكانية رؤية النيب صلى اهلل " من رآ٘ب ُب ا٤بناـ فسّبا٘ب ُب اليقظة:"عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ

" تقديس اْلشخاص ُب الفكر الصوُب"عليو كسم يقظة، فقد أجاب عنو الشيخ ٧بمد أٞبد لوح حفظو اهلل ُب 
 :فقاؿ (52 –2/39)

البد من إلقاء ضوء كاشف على ا٢بديث ركاية كدراية " من رآ٘ب ُب ا٤بناـ فسّبا٘ب ُب اليقظة :" أما ركاية)
: حٌب نعرؼ قدر ىذا اللفظ الذم استدؿ بو أكلئك على إمكانية رؤية النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب اليقظة

أما ا٢بديث فقد ركاه اثنا عشر من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أك يزيد، ٩با يدؿ على - 1
. شيوعو كاستفاضتو

أف ٜبانية من أئمة ا٢بديث ا٤بصنفْب اىتموا ّٔذا ا٢بديث فأخرجوه ُب كتبهم ٩با يؤكد اىتمامهم بو - 2
باب ُب إمكاف رؤية النيب صلى اهلل عليو كسلم :كمع ذلك ٓب يبوب لو أحد منهم بقولو مثالن . كفهمهم ٤بدلولو

. ُب اليقظة، كلو فهموا منو ذلك لبوبوا بو أك بعضهم على اْلقل؛ ْلنو أعظم من كل ما ترٝبوا بو تلك اْلبواب
موضعان، كمع كثرة ىذه ا٤بواضع ٓب يرد ُب أم  (44)أف ا٤بواضع الٍب أخرجوا فيها ىذا ا٢بديث بلغ - 3

. با١بـز إال ُب إحدل ركايات البخارم عن أيب ىريرة" فسّبا٘ب ُب اليقظة " موضع لفظ 
فسّبا٘ب ُب "أك " فكأ٭با رآ٘ب ُب اليقظة"أك " فقد رأل ا٢بق"أك " فقد رآ٘ب:"أما بقية الركايات فألفاظها
. بالشك" اليقظة أك فكأ٭با رآ٘ب ُب اليقظة

ال ريب أهنا تقلل من " فسّبا٘ب ُب اليقظة"كبالنظر ُب ألفاظ ا٢بديث كركاياتو ٪بد مالحظات على لفظ 
: قيمة االستدالؿ ّٔا كىذه ا٤بالحظات ىي

                                                 

، سنن ابن ماجو تعبّب الرؤيا  (2280)، سنن الَبمذم الرؤيا  (2266)، صحيح مسلم الرؤيا  (110)صحيح البخارم العلم  
 ( .2/232)، مسند أٞبد بن حنبل  (3901)

 .كما بعدىا (383 / 12 ) 

( 9898)فتول رقم  (485 / 1) فتاكل اللجنة الدائمة 
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ثالثة منها من حديث أيب ىريرة، كليس :أف البخارم أخرج ا٢بديث ُب ستة مواضع من صحيحو: أكالن 
. إال ُب موضع كاحد" فسّبا٘ب ُب اليقظة:"فيها لفظ
، (5/306)، ك أٞبد (5023حديث رقم )، كأيب داكد (2266حديث رقم )أف كال من مسلم : ثانيان 

" أك لكأ٭با رآ٘ب ُب اليقظة. فسّبا٘ب ُب اليقظة"أخرجوا ا٢بديث بإسناد البخارم الذم فيو اللفظ ا٤بذكور بلفظ 
ْلف كال منهما كرد ُب " فقد رآ٘ب"أك " فكأ٭با رآ٘ب"كىذا الشك من الراكم يدؿ على أف احملفوظ إ٭با ىو لفظ 

. ركايات كثّبة با١بـز كليس فيها شيء شك فيو الراكم
. كعند الَبجيح ينبغي تقدٙب ركاية ا١بـز على ركاية الشك

إذا علمنا أنو ٓب يرد عند مسلم كال عند أيب داكد غّب ركاية الشك أدركنا مدل تدليس السيوطي : ثالثان 
أخرج البخارم كمسلم كأبو داكد عن :كٛبسكت با٢بديث الصحيح الوارد ُب ذلك)": تنوير ا٢بلك"حْب قاؿ ُب 
من رآ٘ب ُب ا٤بناـ فسّبا٘ب ُب اليقظة كال يتمثل الشيطاف :"قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم:أيب ىريرة قاؿ

، كأغفل ٝبيع ركايات البخارم اْلخرل الٍب خلت  ("يب فأكىم أف مسلمان كأبا داكد أخرجا ا٢بديث بركاية ا١بـز
أنو كقع عند اإل٠باعيلي ُب الطريق  (12/400)" الفتح"ذكر ا٢بافظ ابن حجر ُب :رابعان . من ىذا اللفظ

". فسّبا٘ب:"بدؿ قولو" فقد رآ٘ب ُب اليقظة"ا٤بذكورة 
: كىذه اْلمور ٦بتمعة تفيد شذكذ ىذا اللفظ، كلعل ا٢بافظ ابن حجر أشار إٔب ذلك ضمنان حْب قاؿ

. (بعيِب الرأس حقيقة- يعِب الرؤية - كشذ بعض الصا٢بْب فزعم أهنا تقع )
. (فمعناه ظاىر" فكأ٭با رآ٘ب ُب اليقظة"إف كاف احملفوظ ): كنقل عن ا٤بازرم قولو

ىذا ما يتعلق با٢بديث ركاية، كإف تعجب فعجب استدالؿ ىؤالء ّٔذا اللفظ الشاذ على تقرير إمكاف 
. أف حديث اآلحاد ال ٰبتج بو ُب العقيدة:رؤية النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب اليقظة ككقوعها مع اتفاقهم على

ىو احملفوظ فإف العلماء احملققْب ٓب " فسّبا٘ب" لو فرضنا أف ىذا اللفظ :أما ما يتعلق بو دراية فنقوؿ
. ٰبملوه على ا٤بعُب الذم ٞبلو عليو الصوفية

أف من رآه ُب النـو :، كمعناهأن يراد بو أىل عصره:أحدىا:فيو أقواؿ: )(15/26)قاؿ النوكم ُب شرحو 
. كٓب يكن ىاجر يوفقو اهلل للهجرة كرؤيتو صلى اهلل عليو كسلم ُب اليقظة عيانان 

. يرى تصديق تلك الرؤيا في اليقظة في الدار اآلخرة ؛ ألنو يراه في اآلخرة جميع أمتو أنو: كثانيها
(. أنو يراه في اآلخرة رؤية خاصة في القرب منو وحصول شفاعتو ونحو ذلك:كثالثها

كنقل ا٢بافظ ابن حجر ىذه اْلقواؿ بعدما ذكر القوؿ ٕبملو على الرؤية بالعْب آّردة كحكم على 
. انتهى كالـ الشيخ ٧بمد أٞبد لوح باختصار (القائلْب بو بالشذكذ

القوؿ الفصل ُب حكم االحتفاؿ ٗبولد "كإليك أقواؿ بعض أىل العلم ُب ىذا ا٤بوضوع نقالن من كتاب 
: للشيخ إ٠باعيل اْلنصارم رٞبو اهلل" خّب الرسل
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أم رؤية النيب صلى اهلل عليو - شذ بعض الصا٢بْب فزعم أهنا ): القاضي أبو بكر بن العريب قاؿ- 1
فتح "نقل ذلك عنو ا٢بافظ ابن حجر العسقال٘ب ُب  (تقع بعيِب الرأس حقيقة- كسلم بعد موتو 

(. 12/384)"البارم
ذكر ىذا القوؿ كتعقبو " ا٤بفهم لشرح صحيح مسلم"اإلماـ أبو العباس اٞبد بن عمر القرطيب ُب - 2
كىذا يدرؾ فساده بأكائل العقوؿ كيلـز عليو أف ال يراه أحد إال على صورتو الٍب مات عليها كأف يراه ): بقولو

رائياف ُب آف كاحد ُب مكانْب كأف ٰبيا اآلف كٱبرج من قربه كٲبشي ُب اْلسواؽ كٱباطب الناس كٱباطبوه كيلـز 
من ذلك أف ٱبلو قربه من جسده كال يبقى من قربه فيو شيء فيزار ٦برد القرب كيسلم على غائب ْلنو جائز أف 

. يرل ُب الليل كالنهار مع اتصاؿ اْلكقات على حقيقتو ُب غّب قربه
كإٔب كالـ القرطيب ىذا أشار ا٢بافظ ابن حجر  (كىذه جهاالت ال يلتـز ّٔا من لو أدٗب مسكة من عقل

من رآه ُب ا٤بناـ فقد رأل حقيقتو ٍب يراىا كذلك ُب ): بذكره اشتداد إنكار القرطيب على من قاؿ" الفتح"ُب 
 . (اليقظة

أف ابن أىب ٝبرة نقل عن ٝباعة  (12/385)" فتح البارم"ذكر ا٢بافظ ابن حجر العسقال٘ب ُب  – 3
من ا٤بتصوفة أهنم رأكا النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب ا٤بناـ ٍب رأكه بعد ذلك ُب اليقظة كسألوه عن أشياء كانوا 

كىذا مشكل جدان ): منها متخوفْب فأرشدىم إٔب طريق تفرٯبها فجاء اْلمر كذلك ٍب تعقب ا٢بافظ ذلك بقولو
كلو ٞبل على ظاىره لكاف ىؤالء صحابة كْلمكن بقاء الصحبة إٔب يـو القيامة كيعكر عليو أف ٝبعان ٝبان رأكه 

. (ُب ا٤بناـ ٍب ٓب يذكر كاحد منهم أنو رآه ُب اليقظة كخرب الصادؽ ال يتخلف
أم - ٓب يصل إلينا ذلك ): قاؿ السخاكم ُب رؤية النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب اليقظة بعد موتو- 4

عن أحد من الصحابة كال عمن بعدىم كقد اشتد حزف فاطمة عليو صلى اهلل عليو كسلم حٌب - ادعاء كقوعها 
ماتت كمدان بعده بستة أشهر على الصحيح كبيتها ٦باكر لضرٰبو الشريف كٓب تنقل عنها رؤيتو ُب ا٤بدة الٍب 

. (تأخرُتا عنو
إنو أم ما دعاه : )(2/238)" ٝبع الوسائل شرح الشمائل للَبمذم"كقاؿ مال علي قارم ُب - 5

ا٤بتصوفة من رؤية النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب اليقظة بعد موتو لو كاف لو حقيقة لكاف ٯبب العمل ٗبا ٠بعوه 
منو صلى اهلل عليو كسلم من أمر كهني كإثبات كنفي كمن ا٤بعلـو أنو ال ٯبوز ذلك إٝباعان كما ال ٯبوز ٗبا يقع 
حاؿ ا٤بناـ كلو كاف الرائي من أكابر اْلناـ كقد صرح ا٤بازرم كغّبه بأف من رآه يأمر بقتل من ٰبـر قتلو كاف 

انتهى كالـ ا٤بال علي قارم كفيو فائدة أخرل ىي حكايتو اإلٝباع على  (ىذا من الصفات ا٤بتخيلة ال ا٤برئية
عدـ جواز العمل ٗبا يدعى من يزعم أنو رأل النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب اليقظة أنو ٠بع منو أمر أك هني أك 

ما  (7/29)" شرح ا٤بواىب اللدنية"إثبات أك نفي، كُب حكايتو اإلٝباع على ذلك الرد على قوؿ الزرقا٘ب ُب 
كأمره بشيء كجب عليو العمل بو لنفسو كال يعد - أم بعد موتو صلى اهلل عليو كسلم - لو رآه يقظة ): نصو

. (صحابيان كينبغي أف ٯبب على من صدقو العمل بو قالو شيخنا
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" اآلثار ا٤برفوعة ُب اْلخبار ا٤بوضوعة"قاؿ الشيخ عبد ا٢بي بن ٧بمد اللكنوم رٞبو اهلل ُب - 6
ما يذكركنو من أف النيب صلى اهلل عليو كسلم ٰبضر - أم من القصص ا٤بختلقة ا٤بوضوعة - كمنها : )(46ص)

. بنفسو ُب ٦بالس كعظ مولده عند ذكر مولده كبنوا عليو القياـ عند ذكر ا٤بولد تعظيمان كإكرامان 
. (كىذا أيضا من اْلباطيل ٓب يثبت ذلك بدليل، ك٦برد االحتماؿ كاإلمكاف خارج عن حد البياف
كقد تكلم عن ىذه ا٤بسألة بكالـ جيد الشيخ صادؽ بن ٧بمد بن إبراىيم حفظو اهلل ُب كتابو 

كىناؾ رسالة خاصة ُب ىذا  (218-207)" خصائص ا٤بصطفى صلى اهلل عليو كسلم بْب الغلو كا١بفاء"
للشيخ اْلمْب ا٢باج ٧بمد " رؤيا الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم يقظة كمنامان ضوابطها كشركطها" ا٤بوضوع بعنواف 

. اىػ " أٞبد
 

                                                 

 موسوعة الرد على ا٤بذاىب الفكرية ا٤بعاصرة 
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 (العلم اللدني)علم الباطن 

 
ومع ذلك استطاع ، ال يمكن أن يكون القرآن أساسا ألي مذىب صوفي  ): قاؿ نيكلسوف 

الصوفية متبعين في ذلك الشيعة أن يبرىنوا بطريقة التأويل نصوص الكتاب والسنة معنى باطنا ال يكشفو 
كمن ىنا نستطيع أف نتصور .  الذين تشرؽ ىذه ا٤بعا٘ب ُب قلؤّم ُب أكقات جدىم اهلل إال للخاصة من عباده

كيف سهل على الصوفية بعد سلموا ّٔذا ا٤ببدأ أف ٯبدكا دليال من القرآف لكل قوؿ من أقوا٥بم كنظرية من 
كأف يقولوا إف التصوؼ ليس ُب ا٢بقيقة إال العلم الباطن الذم كرثو علي بن أيب طالب ، نظرياُتم أيا كانت 

أف تأكيل الصوفية لتعاليم اإلسالـ قد يأٌب على أ٫باء  (مبدأ التأكيل  )كيلـز من ىذا ا٤ببدأ أيضا . عن النيب 
ككل ذلك مفركض صدقو ُب . كرٗبا أدل إٔب تناقض ُب العبادات كا٤بسائل العلمية ، كأشكاؿ ال حصر لعددىا 

كىي تنكشف لكل صوُب ٕبسب ما منحو اهلل من ، ْلف معا٘ب القرآف ال حصر ٥با ، النوع ال ُب الدرجة 
كال كاف ٥بم مذىب ٧بدكد يصح أف نسميو ، ك٥بذا ٓب تتألف من الصوفية فرقة خاصة . اإلستعداد الركحي 
بل إف التعريفات العديدة الٍب كضعت للفظ التصوؼ نفسو لتدؿ على تعدد كجوه النظر ُب . مذىب التصوؼ 

. فهم معناه 
كلذلك . فإف ىذا ا٤بوقف ٱبتلف ٕبسب حاؿ كل صوُب ، كذلك ا٢باؿ ُب موقف الصوفية من الشريعة 

٘بد بعضهم قد قاـ بشعائر الدين بكل دقة بالرغم من أهنم كانوا يعتربكف أف صور العبادات ليس ٥با من القيمة 
فا٢بج مثال رمز . أك أهنا ال قيمة ٥با البتة إال من حيث داللتها على ا٢بقائق الركحية ، ما ْلعماؿ القلوب 
كىذا اْلسلوب من البحث أسلوب . كاإلحراـ خلع الشهوات كا٤بلذات مع خلع الثياب ، للبعد عن ا٤بعاصي 

. كالظاىر أف الصوفية أخذكه عنهم ، معركؼ عند اإل٠باعيلية الباطنية 
كآخركف منهم قالوا برفع التكاليف الدينية سواء أكانوا من الصوفية الذين ٙبرركا من القيود الشرعية ُب 

أـ من الصوفية الصادقْب ُب تصوفهم كا٤بالمتية الذين دفعهم ا٣بوؼ من مدح الناس إٔب ، تفكّبىم كأعما٥بم 
الذين ٓب يأّٔوا ٗبظاىر الشرع كرسومو كال بأخالؽ  (العارفْب  )أـ من ، الظهور فيهم ٗبا يستجلب ا٤بالمة كالذـ 

كقد سبق أف ذكرنا أف الصوفية اعتربكا أنفسهم خاصة أىل اهلل الذين منحهم اهلل أسرار .... ىذا العآب الزائل 
كأهنم استعملوا ُب التعبّب عن ىذا العلم لغة الرمز كاإلشارات الٍب ال ، العلم الباطن ا٤بودع ُب القرآف كا٢بديث 
. اىػ"يقول على فهمها غّبىم من ا٤بسلمْب 

: ايسد عًٞ دعا٠ ايعًِ ايباطٔ 

                                                 

  .77 ، 76ُب التصوؼ اإلسالمي كتارٱبو لنيكلسوف ترٝبة عربية ْليب العالء العفيفي ص  
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كلو أف اْلمة كلها أرادت االقتداء بقصة موسى مع ))- : حفظو اهلل – قاؿ الشيخ عبد الرٞبن دمشقية 
لبطل اْلمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كْلصبحت ىذه - على الوجو الذم يفهمو منها الصوفية - ا٣بضر 

القصة ذريعة الزنادقة لتحليل الشرائع، كما تذرعت الباطنية بقاعدة الباطن كالظاىر ُب ٙبليل احملرمات كإسقاط 
. التكاليف كإبطاؿ الفرائض

كْلصبح بإمكاف الزنادقة أف يصرخوا ُب كجو ا٤بنكرين كيسكتوىم ٗبجرد تذكّبىم بقصة موسى كا٣بضر 
، كىذا (عليو الصالة كالسالـ)ٕبجة أف عليهم التزاـ الصمت كعدـ التسرع ُب اإلنكار كما فعل ذلك موسى 

قد حصل بالفعل إذ حجج ضالؿ الصوفية قائمة على ىذه القصة ككم ألبسوا بذلك على جهاؿ ا٤بسلمْب، 
. كأكقعوىم ُب متاىات الضالؿ

. أما القصة فهي حق كما كرد فيها حق، كأما استغالؿ الصوفية ٥با، فإنو استغالؿ ٢بقو أيريد بو باطل
: كذلك لوجوه تسعة

أف موسى عليو الصالة كالسالـ كاف يعلم منزلة ا٣بضر عليو السالـ ُب العلم كأنو أكثر ): الوجو اْلكؿ
صلى اهلل - علمان منو، كىذا كاؼو ْلخذ ما عند ا٣بضر بال انكار كال اعَباض، كمع ذلك فقد أنكر موسى 

عليو بينما ٓب ٱبرب اهلل العباد عن حقيقة صدؽ ا٤بشايخ أك كذّٔم كما يسموف باْلكلياء عند - عليو كسلم 
الصوفية كال أنزؿ فيهم ذكران ٯبعل الناس كاثقْب من أف ما يركنو منهم من اْلعماؿ ا٤بنكرة يكوف لو تأكيالت 

. مشأّة ْلعماؿ ا٣بضر عليو الصالة كالسالـ
أنا، فعتب اهلل عليو إذ ٓب يرد العلم إليو : أم الناس أعلم؟ قاؿ: كحْب سئل موسى عليو السالـ

تأخذ حوتان فتجعلو ُب : أٍم رب كمن ٕب بو؟ قاؿ: قاؿ.بلى، ٕب عبد ٗبجمع البحرين ىو أعلم منك:فقاؿ
أم يكوف ُب ا٤بكاف الذم أضعت [ (432 - 6/431)" فتح البارم"]"مكتل، كحيثما فقدت ا٢بوت فهو ٍبى 

. عنده ا٢بوت
إذف فموسى عليو السالـ على علم ٗبنزلتو ُب العلم، كٗبكانو الذم يلقاه عنده، بل ىو مأمور ٗبالقاتو كما 

. يستفاد ذلك من ا٢بديث
ككاف موسى قد حدث نفسو أنو ليس أحد أعلم منو أك تكلم بو، فمن ٍب أيمر أف يأٌب ): قاؿ الطربم

(. 15/179" )تفسّب الطربم"(ا٣بضر
كىمىا )): أف ما فعلو ا٣بضر عليو السالـ كاف مأموران بو، كٓب يفعلو من عنده لقولو تعأب: الوجو الثا٘ب
كُب مقدمتهم الرازم - ، كقد ذىب ا٤بفسركف إٔب أف اْلمر ىهنا ىو الوحي [82:الكهف( ](فػىعىٍلتيوي عىٍن أىٍمرًم

ٕبجة استحالة قتل غالـ ك٫بوه من غّب حصوؿ كحي قاطع يأمر بذلك، فهل مشايخ الصوفية مأموركف من - 
اهلل بفعل ا٤بنكرات ا٤بخالفة ْلكامره كنواىيو كدينو الذم أٛبو كارتضاه لعباده؟ كىل ٰبصل ٥بم الوحي ُب ذلك 
. كما حصل للخضر عليو السالـ؟ إف قالوا ٕبصوؿ الوحي فإهنم حينئذ دجاجلة ال فرؽ بينهم كبْب مسيلمة
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ما تفعلونو ٨بالف ٤با : كإف نفوا أف يكونوا قد فعلوا ىذه ا٤بنكرات ٗبقتضى كحي ما، فحينئذو يقاؿ ٥بم
، فال كجو يصح ُب استداللكم بقصة ا٣بضر كبأفعالو الٍب كانت -صلى اهلل عليو كسلم - أكحاه اهلل على نبيو 

!!! كحيان كٓب يفعلها عن أمره؟
أهنم باستدال٥بم بقصة موسى كا٣بضر عليهما السالـ ينتقصوف من مكانة كقدر موسى ): الوجو الثالث

. عليو الصالة كالسالـ، فإهنم ينزلونو منزلة العواـ الذين يركف ظواىر اْلعماؿ كال يتفطنوف إٔب معرفة حقائقها
على  (الصوُب)يدعوف أهنم يعرفوف ذلك، كيقدموف بذلك درجة العارؼ - أم مشايخ الصوفية - كىم 
. ، جاعلْب موسى ُب مصاؼ العواـ الذين ٓب ينالوا درجة الصوُب العارؼ(1)رتبة النيب 

إٔب شريعة أخرل، - صلى اهلل عليو كسلم - أنو ال ٯبوز ا٣بركج على شريعة النيب ٧بمد : الوجو الرابع
تًٍلكى أيمَّةه قىٍد خىلىٍت ٥بىىا مىا كىسىبىٍت )): كىذه القصة حدثت ُب بِب إسرائيل ٓب نؤمر بالتعبد بفعلها، قاؿ تعأب

ٍبتيٍم كىال تيٍسأىلوفى عىمَّا كىانيوا يػىٍعمىليوفى  فقد أمر اهلل تعأب مرٙب كزكريا أف ٲبسكا عن . [134:البقرة( ](كىلىكيٍم مىا كىسى
، كقولو لزكريا [26:مرٙب] ((فىًإمَّا تػىرىًينَّ ًمنى اٍلبىشىًر أىحىدان فػىقيوٕب ًإ٘بّْ نىذىٍرتي لًلرٍَّٞبىًن صىٍومان )): الكالـ ثالثة أياـ بقولو

[. 10:مرٙب] ((قىاؿى آيػىتيكى أىالَّ تيكىلّْمى النَّاسى ثىالثى لىيىاؿو سىًويٌان )): عليو السالـ
من ىذا الصياـ عبادة لو فيصـو عن - صلى اهلل عليو كسلم - فهل ٯبوز أف يتخذ أحد من أمة ٧بمد 

الكالـ مستدالن بوركد ذلك ُب القرآف؟ كمعلـو أف ا٣بضر كموسى بل كسائر اْلنبياء عليهم أفضل الصلوات كأًب 
، ْلف النيب كاف -صلى اهلل عليو كسلم - التسليم، لو كانوا أحياء ٤با كسعهم إال أف يتبعوا شريعة النيب ٧بمد 

كحْب ينزؿ - إنسهم كجنهم - أيرسل إٔب الناس عامة - صلى اهلل عليو كسلم - ييرسل إٔب قومو خاصة؛ كنبينان 
. ا٤بسيح آخر الزماف، فإنو ٰبكم بْب الناس بشريعة القرآف ال ٰبكم بإ٪بيل كال توراة

، كىو خاًب أنبياء بِب إسرائيل، كمع ىذا  كا٤بسيح عليو الصالة كالسالـ ىو من الرسل ا٣بمسة أكٕب العـز
. ، كٰبكم بْب الناس فيو-صلى اهلل عليو كسلم - فإنو يتبع ما أينزؿ إٔب نبينا 

أف موسى كا٣بضر عليهما السالـ ٓب ٱبرجا عن الشريعة كالنصوص ُب شيء، كإ٭با كاف : الوجو ا٣بامس
موقف موسى مع ا٣بضر كموقف آّتهد ا٤بتمسك بعمـو الدليل مع صاحب النص ا٣باص ا٤بتمسك بالدليل 

. ا٣باص، ككالٮبا على الدليل يعتمد، كمن الشريعة يستقي ْلف ىذا مأمور كذلك مأمور
. معلـو أف قتل النفس بغّب نفس ىو منكر ك٧بـر: فمثالن قصة الغالـ

كىذا يعلمو موسى كا٣بضر عليهما السالـ كيؤمناف بو، كىذا التحرٙب عاـ ُب كل نفس، إال ما نص 
. الشرع على خصوصيتو كاستحقاقو للقتل فبقي موسى على ىذا العمـو حسب علمو

: لكن ا٣بضر عنده ُب ىذا الغالـ ا٤بعْب دليل خاص فقتلو إذ كاف مأموران من اهلل بفعلو حيث قاؿ
بدليل أف ا٣بضر عليو السالـ ٓب يقتل أحدان من ا٤بساكْب  [80:الكهف] ((فىخىًشينىا أىٍف يػيٍرًىقىهيمىا طيٍغيىانان كىكيٍفران ))
كال أىل القرية الذين أبوا أف يضيفوٮبا، أال ترل أنو لو كاف القتل عند ا٣بضر حالالن - أصحاب السفينة - 
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ك٨بالفان لشريعة موسى لكاف أىل القرية أحرل بالقتل من الغالـ، إذ قد منعوه اليسّب من الطعاـ، بينما ٓب يكن 
! قد أظهر شيئان من الكفر

فقد قتل ا٣بضر من جاءه أمر اهلل بقتلو، إذ اْلمر كحي من اهلل ككقوؼ مع النص، . لكن اْلمر غّب ذلك
فتحرٙب اهلل القتل عند موسى عليو السالـ ىو تشريع من اهلل بذلك، كإباحة اهلل للخضر عليو السالـ بقتل 

. الغالـ تشريع من اهلل بذلك
فهذا كلو ُب كاد، كما تزعمو الصوفية ُب كاد آخر، كما ىدؼ القـو إال ىدـ اإلسالـ، 

كإال فلماذا انتحاؿ ا٤بعاذير كتأكيل النصوص الصرٰبة الدالة على اجتناب احملرمات، بل ُب اْلمر 
!!! با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر الذم يستند إليو من ينكر عليهم فسادىم؟

أف ا٣بضر عليو السالـ ٓب ينكر على موسى عليو السالـ إنكاره عليو مطلقان، بل أنكر : الوجو السادس
عليو تسرعو ُب اإلنكار قبل أف يسألو عن مأخذه الشرعي، مع أنو حذره أنو لن يستطيع معو الصرب على ما ٓب 
ٰبط بو خربان، كلوال علم موسى عليو السالـ بنبوة ا٣بضر عليو السالـ ٤با صرب عليو ك٤با ارتضى أف ييقتل طفل 

. صغّب أمامو كغرؽ سفينة كمع ذلك فقد أنكر كغالب الصوفية ال ينكركف على من ليسوا أنبياء
أنو أشَبط عليو أال يسألو عن شيء حٌب ٰبدث لو منو ذكران، كلكن كاف من شأف موسى عليو : كثانيان 

السالـ، كطبعو أف يسارع ُب ا٢بق كما قص اهلل تعأب علينا من خرب إقدامو على قتل القبطي، كأخذه بلحية 
 ((ًإٍف سىأىٍلتيكى عىٍن شىٍيءو بػىٍعدىىىا فىال تيصىاًحٍبًِب )): أخيو ىاركف كرأسو، كإلقائو اْللواح، كقد تسرع ىهنا ُب قولو

[. 76:الكهف]
رٞبة اهلل علينا كعلى موسى لو لبث مع صاحبو ْلبصر )-: صلى اهلل عليو كسلم - ك٥بذا قاؿ النيب

(. 8/424" )فتح البارم "(15/186" )تفسّب الطربم "(العجب
فأين ىذا من أكامر الصوفية الصرٰبة بعدـ االعَباض على الشيخ مهما ارتكب من احملرمات الظاىرة، فإف 

٦برد االعَباض على الشيخ موجب عندىم للمقت كالطرد من رٞبة اهلل كسلب ا٤باؿ، كالسقوط ُب امتحاف 
. الشيخ كما يلفقوف

: قالوا: كا٠بع ما يقولونو ُب كجوب طاعة ا٤بريد للشيخ طاعة عمياء
... ُب آداب ا٤بريد مع شيخو كىي كثّبة جدان  (فصل)
. أف يكوف مستسلمان منقادان راضيان بتصرفات الشيخ ٱبدمو با٤باؿ كالبدف (منها)
ًٓبى فىعلت كذا، لن من : أف ال يعَبض عليو فيما فعلو كلو كاف ظاىره حرامان، كال يقوؿ لشيخو (كمنها)

(: 2)كُب ىذا ا٤بعُب قاؿ بعضهم ...ًٓبى ؟ ٓب يفلح أبدان : قاؿ لشيخو
ككن عنده كا٤بيت عند مغسل يقلبو ما شاء كىو مطاكع 

كال تعَبض فيما جهلت من أمره عليو فإف االعَباض تنازع 
كسلم لو فيما تراه كلو يكن على غّب مشركع فثم ٨بادع 
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فتبْب بذلك حقيقة مرادىم من قصة موسى كا٣بضر عليهما السالـ، كىو إتياف ا٤بنكرات كاحملرمات 
كإطالؽ العناف لشهواُتم من غّب إنكار يقض مضاجعهم كيؤرؽ جفوهنم، مع أف موسى عليو السالـ ٓب يَبؾ 

. كال مرة كاحدة- عليو السالـ - اإلنكار على ا٣بضر 
ا٣بالصة من شوائب - أف إنكار موسى عليو السالـ يستدؿ منو على أف الفطر السليمة : الوجو السابع

البد كأف تنكر ا٤بنكر، ككل الناس مأموركف بذلك عمالن بقولو - العبودية كالتقديس لغّب ا٢بق الذم أنزلو اهلل 
ًر كىتػيٍؤًمنيوفى بًاللَّوً )): تعأب يػٍرى أيمَّةو أيٍخرًجىٍت لًلنَّاًس تىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىتػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكى آؿ ] ((كيٍنتيٍم خى
، كٓب ييستثن من ىذه اآلية شيخ كال كٕب بل كال صحايب أك تابعي، كقد كاف الصحابة ينكركف [110:عمراف

- كىم افضل أكلياء اهلل على اإلطالؽ - على من خالف منهم ُب شيء ما فإذا كاف ذلك يقع بْب الصحابة 
!!! فما بالك بأكلياء الصوفية إف كانوا أكلياء هلل حقان ؟

ٍب إف اهلل أمرنا أف ننكر ا٤بنكر ُب حْب أنو ٓب يؤتنا علم الغيب الذم ٲبكن معو معرفة حقيقة مراد الشيخ 
. الصوُب با٤بنكر الذم يزعم أنو يبدكا منكران ُب ظاىره

ٍب إف اهلل ٓب يكلفنا أف ننظر إٔب بواطن كنيات كقلوب أصحاب العمل ا٤بخالف ُب الظاىر، كٓب ٯبعل فينا 
خاصية ذلك ْلنو ال يعلم ما ُب القلوب إال رّٔا، كحٌب ىذا اْلصل ٱبالفنا فيو الصوفية، كلذلك فقد انزؿ علينا 
كتابان كسنة يعترباف دائمان اْلصل الذم نتحاكم إليو كمن مقتضى ىذا اْلصل ٫بكم على اْلعماؿ إف كانت 

صا٢بة أك طا٢بة، كقد لعن بنو إسرائيل بسبب تركهم ىذا اْلصل العظيم، كالذم ٰبفظ الدين من فساد 
ا٤بفسدين كضالؿ ا٤بضلْب كبدع ا٤ببتدعْب الذين يأخذكف ما تشابو من قصة موسى كا٣بضر عليهما السالـ 

. كيَبكوف احملكم من اآليات كاْلحاديث الدالة على ًحل الطيبات كٙبرٙب ا٣ببائث
: كعالمة ضال٥بم أهنم ال ٰبثوف الناس على العمل ّٔذا اْلصل كال يذكركهنم بقولو تعأب

يػٍرى أيمَّةو أيٍخرًجىٍت لًلنَّاًس تىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىتػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىرً )) ، كإ٭با ٰبذركهنم من اإلنكار  ((كيٍنتيٍم خى
من عادل ٕب ): مستدلْب بقصة موسى كا٣بضر عليهما السالـ الٍب ال تشهد إال ضدىم، كبا٢بديث القدسي

لكن ا٢بديث ٓب يعنهم بذلك ْلف أكلياء اهلل ليسوا ٨برفة كال مبتدعة، فال يرقصوف عند  (كليان فقد آذنتو با٢برب
. السماع كال ٯبعلوف دعاءىم مكاءن كتصدية، كال ينشركف الوثنية كتقديس اْلموات كالدجل بْب العواـ

أف فهم ا٤بتصوفة للقصة فهم شاذ، كتأسيهم ّٔا شاذ أيضان فالصحابة كالتابعوف كتابعو : الوجو الثامن
التابعْب ٓب يفهموا منها ىذا الفهم، كٓب يبنوا عليها منهجان يرتب على أساسها العالقة بْب ا٤بريد كالشيخ، كال 

كال أفاضل - يعقل أف يكوف ا٤بتصوفة قد انفتح عليهم من فهم ىذه اآلية ما أخفي على أكلئك اْلفاضل 
حٌب جاء الصوفية كتذرعوا بتلك القصة تلبيسان منو - ما حدث بْب موسى كا٣بضر عليهما السالـ - اْلئمة 

: مستدلْب بقوؿ اهلل عن ا٣بضر عليو السالـ" العلم اللد٘ب"على عواـ ا٣بلق مستحدثْب بدعان من العلـو 
فإف "العلم اللد٘ب"كعلى فرض أنو يوجد ُب شرائع من قلنا ٗبا يسمى [65:الكهف] ((كىعىلٍَّمنىاهي ًمٍن لىدينَّا ًعٍلمان ))

كما ىذا العلم "اللد٘ب كغّب اللد٘ب"ختمت كل الشرائع كالعلـو ٗبا فيها- صلى اهلل عليو كسلم - شريعة ٧بمد 
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ْلف ما - صلى اهلل عليو كسلم - اللد٘ب الذم يتباىى بو الصوفية إال شريعة أخرل مناىضة ٤با جاء بو نبينا 
يأتوف بو من ٨بالفات إذا أنكره أحد قالوا ىذا من العلم اللد٘ب كأنت ٧بق ُب إنكارؾ ْلنك ٓب تَبؽ إٔب منزلة 

لكنو ليس من لدف اهلل كإ٭با من لدف شياطينهم، كما قاؿ - كما أسلفت - ىذا العلم، كعلمهم ىذا لد٘ب 
[. 121:اْلنعاـ ]((كىًإفَّ الشَّيىاًطْبى لىييوحيوفى ًإٔبى أىٍكلًيىائًًهمٍ ()): تعأب

يا موسى، إ٘ب على علم من علم : إذا كاف ا٣بضر عليو السالـ قاؿ ٤بوسى عليو السالـ: الوجو التاسع
فإف ذلك ال - كإذا كاف ىذا خركجان من ا٣بضر عن شريعة موسى ُب ىذا الباب - اهلل علمنيو اهلل ال تعلمو 
 ((اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيمٍ )): الٍب قاؿ اهلل فيها- صلى اهلل عليو كسلم - ٯبوز قولو ُب شريعة ٧بمد 

، فما خرج ا٣بضر عن شريعة موسى ُب ىذا الباب إال لشرع آخر من اهلل أمره بو، أما شريعة سيدنا [٤:3بائدة]
فإهنا باقية إٔب قياـ الساعة، كال يستدؿ أك يستغُب عنها بشيء آخر البتة، كال - صلى اهلل عليو كسلم - ٧بمد 

كلذا فإف الكل ملزموف - صلى اهلل عليو كسلم - أنا على علم من اهلل ٓب يؤتاه ٧بمد : ٯبوز أف يقوؿ قائل
باتباعها ظاىران كباطنان كال حجة ٤بن خالفها، كلو أحيا اهلل اْلنبياء ٝبيعان ما كسعهم إال أف يتبعوىا، إذ ما نزؿ 

ىو ا٤بصدر الوحيد الذم ٯبب أف يكوف مشكاةن للمسلمْب كلهم ال يستثُب - صلى اهلل عليو كسلم - عليو 
كىمىٍن يػىٍبتىًغ غىيػٍرى اٍْلًٍسالـً ًدينان فػىلىٍن يػيٍقبىلى ًمٍنوي كىىيوى ُب اآٍلًخرىًة ًمنى )): منهم أحد ُب ا٣بركج عنو، كقد قاؿ تعأب

صلى - فذلك تأكيد من اهلل على عدـ حصوؿ كحي منو على أحد غّب النيب . [85:آؿ عمراف( ](ا٣بٍىاًسرًينى 
. اىػ"، كىو ُب الوقت نفسو يفيد ٙبرٙب أخذ شيء من اْلمور التعبدية عن غّب ىذا الطريق-اهلل عليو كسلم 

 :كباطنان  ظاىرنا الكرٙب للقرآف بأف القائل كىو:عشر الثامن ا٤بتناقض)): قاؿ ٧بمد زين ابو القاسم 
 معينة؟ آيات ُب أـ كل آية ُب ذلك ىل:سؤاالن  نسألو أننا التناقض ككجو
 باطنها؟؟ ماظاىرىا؟كما ىذه :كقلنا التوحيد آيات لو سردنا ، الكل ُب :قاؿ فإف
 .ظاىرنا كفرنا كفر ٖبالفو الباطن :قاؿ فإف
 .كالباطن الظاىر :قاؿ كإف
 .كاحد ا٤بعُب ْلف إلنكارؾ؛ (داعي ال: قلنا
 .ندعيو  بباطن دليلو ظاىر لو (كصرفنا عارضناه بالباطن بباطن جاء كإف
.  اىػ((رده رد قولو كإف فقد بطل قولو، قبلو فإف

االسادٜح 

: اذتدٜح االٍٚ 

". علم الباطن سر من أسرار اهلل عز كجل، كحكم من أحكاـ اهلل، يقذفو ُب قلوب من يشاء من عباده" 

                                                 

 . 262 – 256 أبو حامد الغزإب كالتصوؼ ص
 . 21ا٤بتناقضوف ص 
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" موضوع  : " (545 / 1)قاؿ اْللبا٘ب ُب ضعيف ا١بامع الصغّب كزيادتو 
ال : من حديث علي بن أيب طالب كقاؿ (1/74)" الواىيات " ركاه ابن ا١بوزم ُب : "قاؿ ابن عراؽ 

. اىػ " يصح، كعامة ركاتو ال يعرفوف 
: اذتدٜح ايجاْٞ 

"  علم اْلدياف كعلم اْلبداف: العلم علماف"

موضوع ككذا ما ركم ُب الذيل مسلسالن عن ا٢بسن عن ": ا٣بالصة"قاؿ ُب : قاؿ العجلو٘ب رٞبو اهلل 
: سألت جربيل عنو فقاؿ: سألت النيب صلى اهلل عليو كسلم عن علم الباطن ما ىو؟ فقاؿ: "حذيفة أنو قاؿ

؛ فقد "ىو سر بيِب كبْب أحبايب كأكليائي كأصفيائي أكدعو ُب قلؤّم ال يطلع عليو ملك مقرب كال نيب مرسل
. موضوع، كٓب يلق ا٢بسن حذيفة: قاؿ ا٢بافظ ابن حجر

أنو من كالـ اإلماـ الشافعي رضي اهلل عنو، " الطب النبوم"كنقل السيوطي ُب أكائل خطبة كتاب 
. اىػ " فاعرفو

اقٛاٍ ايؿٛف١ٝ  

. اىػ " ما من آية من آيات القرآف إال ك٥با ظهر كبطن كلبطنو بطن إٔب سبعة أبطن: "قاؿ الغزإب 
ىل ظاىر الشرع كعلم الباطن إال كجسم فيو ركح ساكن كالعلم الظاىر ىو علم العبودية  ): كقاؿ 

. اىػ  (كالعلم الباطن ىو علم الربوبية
، كال الباطن عن الظاىر ، كال يستغِب الظاىر عن الباطن ... إف العلم ظاىر كباطن  ) :كقاؿ الطوسي 
فا٤بستنبط : كلو رٌدكه إٔب الرسوؿ كإٔب أكٕب اْلمر منهم لعلمو الذين يستنبطونو منهم : كقد قاؿ اهلل عز كجل 

فالعلم ... ْلف ٥بم مستنبطات من القرآف كا٢بديث كغّب ذلك ، كىو علم أىل التصوؼ ، ىو العلم الباطن 
كاإلسالـ ظاىر ، كحديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ظاىر كباطن ، كالقرآف ظاىر كباطن ، ظاىر كباطن 

 .اىػ " كباطن 
قاؿ ٧بيي الدين ابن عريب كمن شركط ا٤بريد أف يعتقد ُب شيخو أنو على شريعة من ربو : "قاؿ الدباغ 

كنبيو منو كال يزف أحوالو ٗبسّبتو أنو فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة ُب الظاىر كىي ٧بمودة ُب الباطن 
                                                 

( . 121/1) تنزيو الشريعة ا٤برفوعة عن اْلخبار الشنيعة ا٤بوضوعة 
 ( .1765ح-80 / 2) كشف ا٣بفاء ت ىنداكم 

 .107الرسالة اللدنية  

  .333الفتوحات اإل٥بية البن عجيبة ص  
  .44 ، 43اللمع للطوسي ص  
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كا٢بقيقة ٯبب التسليم ككم من رجل كأس ٟبر بيده كرفعو إٔب فيو كقلبو اهلل ُب فيو عسالن كالناظر يراه شرب ٟبران 
كىو ما شرب إال عسالن كمثل ىذا كثّب كقد رأينا من ٯبسد ركحانيتو على صورة كيقيمها ُب فعل من اْلفعاؿ 
كيراىا ا٢باضركف على ذلك الفعل فيو كلو رأيناه فال يفعل كذا كىو عن ذلك الفعل ٗبعزؿ كىذه كانت أحواؿ 

. ىػ .أ" أيب عبداهلل ا٤بصلي ا٤بعركؼ بقضيب الباف كقد رأينا ىذا مراران ُب أشخاص

. "كأىل الباطن ىم أىل ا٢بقيقة، أىل الظاىر ىم أىل الشريعة : "قاؿ الكمشخانوم 
أرباب القلوب : كعلماء الباطن ىم ، أىل ا٣برب كاللساف : أىل الظاىر ىم  ): كقاؿ ابو طالب ا٤بكي 

  .اىػ " كا٢بكم موقوؼ حٌب يأٌب ا٢باكم ٕبكم فيو ، كعلم الباطن حاكم ، كعلم الظاىر حكم ... كالعياف 

                                                 

 . 202 اإلبريز ص
  .258جامع اْلصوؿ ُب اْلكلياء ص  
  .1/158قوت القلوب ْليب طالب ا٤بكي  
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 الفراسة وااللهام والرؤي والمنامات
 

تعسٜف ايفساض١  

ما يوقعو اهلل تعأب ُب قلوب أكليائو فيعلموف أحواؿ بعض الناس بنوع من : " قاؿ ابن منظور رٞبو اهلل 
اىػ               "الكرامات كإصابة الظن كا٢بدس

اقٛاٍ ايعًُا٤ يف ايفساض١ 

كعلى ىذا لو حصلت لو مكاشفة بأف ىذا ا٤بعْب مغصوب أك ٪بس أك أف ىذا :" قاؿ الشاطيب رٞبو اهلل 
الشاىد كاذب أك أف ا٤باؿ لزيد كقد ٙبصل با٢بجة لعمرك أك ما أشبو ذلك فال يصح لو العمل على كفق ذلك 
ما ٓب يتعْب سبب ظاىر فال ٯبوز لو اإلنتقاؿ إٔب التيمم كال ترؾ قبوؿ الشاىد كال الشهادة با٤باؿ لزيد على 
اىػ " حاؿ فإف الظواىر قد تعْب فيها ٕبكم الشريعة أمر آخر فال يَبكها اعتمادا على ٦برد ا٤بكاشفة أك الفراسة 

 .
غبٗات ايؿٛف١ٝ سٍٛ قك١ٝ ايفساض١ 

ايػب١ٗ االٚيٞ  

. اخرجو ابن ا١بوزم ُب صفة الصفوة كضعفو االلبا٘ب " اتقوا فراسة ا٤بؤمن، فإنو ينظر بنور اهلل " 

                                                 

  6/160 لساف العرب 
  184/ 2  ا٤بوافقات  

 ضعيف : "(4/299) قاؿ االلبا٘ب ُب السلسلة الضعيفة  

. ركم من حديث أيب سعيد ا٣بدرم كأيب أمامة الباىلي كأيب ىريرة كعبد اهلل بن عمر كثوباف
أخرجو . فذكره: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: أما حديث أيب سعيد، فّبكيو عمرك بن قيس عن عطية عنو قاؿ - 1

" طبقات الصوفية " ككذا السلمي ُب  (281 / 10" )ا٢بلية " كعنو أبو نعيم ُب  (00 / 00)" جزئو " ا٢بسن بن عرفة ُب 
" كالبخارم ُب  (2 / 126 / 2" )صفة الصفوة " ككذا ابن ا١بوزم ُب  (242 / 7" )التاريخ " ككذا ا٣بطيب ُب  (156)

" الضعفاء " كالعقيلي ُب  (31 / 14" )التفسّب " كابن جرير ُب  (132 / 4)كالَبمذم  (354 / 1 / 4)" التاريخ الكبّب 
كابن  (282 / 10)كأبو نعيم أيضا  (1 / 3" )اْلربعْب الصوفية " كا٤باليِب ُب  (127" )اْلمثاؿ " كأبو الشيخ ُب  (396)

حديث غريب، ال نعرفو إال من : " كقاؿ الَبمذم. من طرؽ عن عمرك بو (2 - 1 / 337 / 4)" تاريخ دمشق " عساكر ُب 
". ىذا الوجو 

كأعلو العقيلي بعلة أخرل، فإنو ركاه من طريق سفياف عن عمرك . كىو ضعيف من أجل عطية العوُب، فإنو ضعيف مدلس: قلت
كىو : " عن العقيلي، كقاؿ (191 / 3)كركاه ا٣بطيب ". ىذا أكٔب : " فذكره، كقاؿ" كاف يقاؿ : " بن قيس ا٤بالئي قاؿ

". الصواب، كاْلكؿ كىم 
أخرجو . حدثِب معاكية بن صاّب عن راشد بن سعد عنو بو: كأما حديث أيب أمامة، فّبكيو أبو صاّب عبد اهلل بن صاّب - 2

كعبد الرٞبن بن نصر الدمشقي  (1 / 220ؽ " )الكامل " كابن عدم ُب  (118 / 6)" ا٢بلية " الطربا٘ب، كعنو أبو نعيم ُب 
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: ايػب١ٗ ايجا١ْٝ 

   إف ُب ذلك آليات للمتو٠بْب : قولو تعأب
                                                                                                                                            

كالضياء  (196 / 1" )ا١بامع " كابن عبد الرب ُب  (99 / 5" )التاريخ " كا٣بطيب ُب  (2 / 229 / 2)" الفوائد " ُب 
ال أعلم يركيو عن راشد بن : " من طرؽ عنو، كقاؿ ابن عدم (2 / 127 ك2 / 32)" ا٤بنتقى من مسموعاتو ٗبرك" ا٤بقدسي ُب 

سعد غّب معاكية، كعنو أبو صاّب، كأبو صاّب ىو عندم مستقيم ا٢بديث، إال أنو يقع ُب حديثو، ُب أسانيده كمتونو غلط، كال 
". يتعمد الكذب 

كقاؿ . كأما ابن معْب فكاف حسن الرأم فيو. كاف متماسكا، ٍب فسد: قاؿ أٞبد: " ، كقاؿ"الضعفاء " كأكرده الذىيب ُب : قلت
أرل أف اْلحاديث الٍب أنكرت عليو، ٩با افتعل خالد بن ٪بيح، ككاف يصحبو، كٓب يكن أبو صاّب ٩بن يكذب، كاف : أبو حاًب

صدكؽ كثّب الغلط، ثبت ُب كتابو، ككانت فيو غفلة ": " التقريب " كقاؿ ا٢بافظ ُب ". ليس بثقة : كقاؿ النسائي. رجال صا٢با
كمثلو . فهو غّب حسن". ركاه الطربا٘ب، كإسناده حسن  : " (268 / 10)" آّمع " كمنو يتبْب أف قوؿ ا٥بيثمي ُب : قلت". 

إذ كيف يكوف "! فإنو ٗبفرده على شرط ا٢بسن، كعبد اهلل بن صاّب ال بأس بو  : " (330 / 2)" الآلٔبء " قوؿ السيوطي ُب 
ابن صاّب ال بأس بو، كحديثو حسنا، مع كثرة غلطو، كبالغ غفلتو، حٌب أدخلت اْلحاديث ا٤بفتعلة ُب كتبو، فيحدث ّٔا كىو ال 

! يدرم
" كابن بشراف ُب  (126)أخرجو أبو الشيخ . كأما حديث أيب ىريرة، فّبكيو أبو معاذ الصائغ عن ا٢بسن عن أيب ىريرة - 3

ال يصح، أبو معاذ ىو : " كقاؿ (330 - 329 / 2" )ا٤بوضوعات " كابن ا١بوزم ُب  (211 - 210)" ٦بلسْب من اْلمإب 
".  سليماف بن أرقم مَبكؾ 

( 32 / 34)" التفسّب " أخرجو ابن جرير ُب . كأما حديث ابن عمر، فّبكيو فرات بن السائب عن ميموف بن مهراف عنو - 4
كىو ضعيف جدا، : قلت". غريب من حديث ميموف، ٓب نكتبو إال من ىذا الوجو : " كقاؿ (94 / 4)" ا٢بلية " كأبو نعيم ُب 

". منكر ا٢بديث، تركوه : قاؿ البخارم: " ، كقاؿ"الضعفاء كا٤بَبككْب " كأكرده الذىيب ُب ". الفرات، مَبكؾ : " قاؿ ابن ا١بوزم
حدثنا أبو ا٤بعلى أسد بن كداعة الطائي : حدثنا مؤمل بن سعيد بن يوسف: كأما حديث ثوباف، فّبكيو سليماف بن سلمة - 5
أخرجو ". كينطق بتوفيق اهلل : " ، كزاد... "احذركا فراسة ا٤بؤمن : " حدثِب كىب بن منبو عن طاككس عنو مرفوعا بلفظ: قاؿ

" كأبو نعيم ُب  (224 - 223" )طبقات اْلصبهانيْب " ، ك (128" )اْلمثاؿ " كأبو الشيخ ُب  (32 / 34)ابن جرير 
: قلت". غريب من حديث كىب ، تفرد بو مؤمل عن أسد : " كقاؿ (81 / 4" )ا٢بلية " ك (1 / 62ؽ )" اْلربعْب الصوفية 

كاف ىو : من صغار التابعْب، ناصيب يسب، قاؿ ابن معْب: " أسد بن كداعة قاؿ الذىيب: اْلكٔب: كىو كاه جدا، كفيو علل
: " عن أبيو (375 / 1 / 4)ا٤بؤمل ىذا، قاؿ ابن أيب حاًب : الثانية". ثقة : كأزىر ا٢برازم كٝباعة يسبوف عليا، كقاؿ النسائي

سليماف بن سلمة، كىو ا٣ببائرم، ٠بعت قوؿ أيب حاًب فيو : الثالثة". ىو منكر ا٢بديث، كسليماف بن سلمة منكر ا٢بديث 
كذكر لو الذىيب حديثا ". كاف يكذب، كال أحدث عنو : " كقاؿ ابن ا١بنيد". مَبكؾ ال يشتغل بو : : " كقاؿ أيضا. آنفا

كمن الغريب أف السيوطي أكرد ىذه الطريق ُب ٝبلة ما أكرده متعقبا بو على ابن ا١بوزم حكمو على ا٢بديث : قلت. موضوعا
بالوضع، ٍب سكت عنو، كأنو ال يعلم ما فيو من ىذه العلل الٍب ٘بعلو غّب صاّب لالستشهاد بو، لشدة ضعفو، ككذلك سائر 

كٝبلة القوؿ، أف . يعِب ٗبجموعها، مردكد عليو ٤با ذكرنا، كإف تبعو ا٤بناكم كغّبه. إف ا٢بديث حسن صحيح: طرقو، فقولو
ا٢بديث أكرده  : (تنبيو). كاهلل أعلم". ا٤بقاصد ا٢بسنة " ا٢بديث ضعيف، ال حسن كال موضوع، كإليو ماؿ ا٢بافظ السخاكم ُب 

الذم " اْلحاديث الصحيحة " الذم زعم أف كل ما فيو صحيح، كالدكتور القلعجي ُب فهرس  (55)رقم " كنزه " الغمارم ُب 
كلو من ىذا النوع أمثلة أخرل، لعلو تقدـ "! ىذا أكٔب : " جهال منو ٗبعُب قولو ا٤بتقدـ" ضعفاء العقيلي " كضعو ُب آخر كتاب 

. أك يأٌب بعضها إف شاء اهلل تعأب
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يبْب اهلل تعأب ُب ىذه اآلية الكرٲبة أف فيما أكقع من النكاؿ بقـو لوط آيات : "قاؿ الشنقيطي رٞبو اهلل 
للمتأملْب ُب ذلك ٙبصل ٥بم ّٔا ا٤بوعظة كاإلعتبار كا٣بوؼ من معصية اهلل أف ينزؿ ّٔم مثل ذلك العذاب 

 كلقد تركنا الذم أنزؿ بقـو لوط ٤با عصوه ككذبوا رسلو كيبْب ىذا ا٤بعُب ُب مواضع أخرل كقولو ُب العنكبوت 
 إف  كقولو ىنا  كتركنا فيها آية للذين ٱبافوف العذاب اْلليم كقولو ُب الذاريات فيها آية بينة لقـو يعقلوف
 إف ُب ذلك آلية كما كاف أكثرىم  كقولو ُب الشعراء بعد ذكر قصة قـو لوط ُب ذلك آليات للمتو٠بْب 

 كما صرح ٗبثل ذلك ُب إىالؾ قـو نوح كقـو ىود كقـو صاّب كقـو شعيب ُب الشعراء، كقولو مؤمنْب 
 ا٤بتو٠بْب أصل التوسم تفعل من الوسم كىو العالمة الٍب يستدؿ ّٔا على مطلوب غّبىا يقاؿ تو٠بت فيو 

 ُب النيب صلي اهلل عليو ا٣بّب إذا رأيت ميسمو فيو أم عالمتو الٍب تدؿ عليو كمنو قوؿ عبد اهلل بن ركاحة 
: كسلم 

إ٘ب تو٠بت فيك ا٣بّب أعرفو     كاهلل يعلم إ٘ب ثابت النظر 
: كقاؿ آخر 

تو٠بتو ٤با رأيت مهابة   عليو كقلت ا٤برء من آؿ ىاشم 
:" ىذا أصل التوسم كللعلماء فيو أقواؿ متقاربة يرجع معناىا كلها إٔب شيء كاحد فعن قتادة

للمتو٠بْب كعن ٦باىد"  أم ا٤بعتربين ":للمتو٠بْب كعن ابن عباس كالضحاؾ"   أم ا٤بتفرسْب ":
للمتو٠بْب كعن مالك عن بعض أىل ا٤بدينة"  أم للناظرين ":للمتو٠بْب كال ٱبفى أف "  أم للمتأملْب

"   أم للمتفكرين للمتو٠بْب:" اإلعتبار كالنظر كالتفرس كالتأمل معناٮبا كاحد ككذلك قوؿ ابن زيد كمقاتل
فم ؿ ٝبيع اْلقواؿ راجع إٔب شيء كىو أف ما كقع لقـو "   أم للمتبصرين للمتو٠بْب:" كقوؿ أيب عبيدة

لوط فيو موعظة كعربة ٤بن نظر ُب ذلك كتأمل فيو حق التأمل كإطالؽ التوسم على التأمل كالنظر كاإلعتبار 
:   مشهور ُب كالـ العرب كمنو قوؿ زىّب

كفيهن ملهى للصديق كمنظر   أنيق لعْب الناظر ا٤بتوسم 
. أم ا٤بتأمل ُب ذلك ا٢بسن 
:  كقوؿ طريف بن ٛبيم العنربم

أك كلما كردت عكاظ قبيلة     بعثوا إٕب عريفهم يتوسم 
 اىػ  " أم ينظر كيتأمل 

: ايػب١ٗ ايجايج١ 

                                                 

  119 ػ 3/118  أضواء البياف 
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أخربنا سفياف بن عيينة، عن الزىرم، عن عركة، : أخربنا الفضل بن دكْب قاؿ: قاؿ ابن سعد رٞبو اهلل
أما بعد، يا بنية، فإف أحب الناس غُب إٕب : ٤با حضر أبا بكر الوفاة جلس فتشهد ٍب قاؿ: " عن عائشة، قالت

بعدم أنت، كإف أعز الناس علي فقرا بعدم أنت، كإ٘ب كنت ٫بلتك جداد عشرين كسقا من مإب، فوددت 
ىذا أخوام، فمن أختام؟ : قلت: ، قالت"كاهلل أنك حزتو كأخذتو، فإ٭با ىو ماؿ الوارث كٮبا أخواؾ كأختاؾ 

.  "ذات بطن ابنة خارجة، فإ٘ب أظنها جارية : قاؿ

. اىػ(فأتى بعبارة الظن الٍب ال تفيد حكما (أراىا جارية)لذلك قاؿ أبوبكر ): قاؿ الشاطيب 
ال بأس لإلنساف أف يتكلم ٗبثل ىذا بطريق الفراسة فإف أبا بكر رضي اهلل عنو قاؿ ): كقاؿ السرخسي 

: ذلك بفراستو كٓب يكن ذلك منو رٝبا بالغيب فإف ما ُب الرحم ال يعلم حقيقتو إال اهلل تعأب كما قاؿ اهلل تعأب
أفرس الناس أبو بكر رضي اهلل عنو حيث تفرس ُب حبل امرأتو أهنا جارية : ك٥بذا قيل (كيعلم ما ُب اْلرحاـ)

كالثا٘ب ظهور ، أحدٮبا جودة ذىن ا٤بتفرس كحدة قلبو كحسن فطنتو،سبباف : )كللفراسة (فكاف كما تفرس
العالمات كاْلدلة على ا٤بتفرس فيو فإذا اجتمع السبباف ٓب تكد ٚبطىء للعبد فراسة كإذا انتفيا ٓب تكد تصح لو 

ككثّب من الناس قد . قالو ابن القيم ُب ا٤بدارج (فراسة كإذا قوم أحدٮبا كضعف اآلخر كانت فراستو بْب بْب
. اىػ  (كىي عْب الفراسة. يستدؿ بأمارات تظهر على ا٤برأة ا٢بامل قد يعرؼ ّٔا جنس ا١بنْب

: ايػب١ٗ ايسابع١ 

استدلوا بعدة ادلة منها ا٢بديث الذم ركاه مسلم ُب صحيحو من حديث معداف بن أيب طلحة، أف عمر 
إ٘ب رأيت كأف ديكا : بن ا٣بطاب، خطب يـو ا١بمعة، فذكر نيب اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كذكر أبا بكر قاؿ

كبقصة عمر رضي اهلل عنو مع اْلشَب كٗبا ركاه ابن  (اْب...نقر٘ب ثالث نقرات، كإ٘ب ال أراه إال حضور أجلي
عساكر ُب تارٱبو بسنده عن كثّب بن الصلت قاؿ دخلت على عثماف بن عفاف كىو ٧بصور فقاؿ ٕب عثماف يا 

  .(اْب...كثّب بن الصلت ما أرا٘ب إال مقتوال يومي ىذا

ليس ُب ما ذكركا حجة الف ما قالو سيدنا عمر بن ا٣بطاب كما قالو سيدنا عثماف بن عفاف : كنقوؿ 
. رضي اهلل عنهما ا٭با كاف علي كجو الظن كالتخمْب ال علي كجو ا١بـز 

: ايػب١ٗ ارتاَط١ 

انطلقت حٌب أتيت ا٤بدائن، كإذا أنا برجل عليو ثياب خلقاف، كمعو أدٙب : عن ا٢بارث بن عمّبة قاؿ
من ىذا : فقمت، فقلت ٤بن كاف عندم! مكانك ياعبد اهلل: أٞبر يعركو، فالتفت، فنظر إٕب، فأكمأ بيده
                                                 

( . 194/ 3) الطبقات الكربل 
 (3/62)ا٤بوافقات  

( 12/50)ا٤ببسوط  
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: ىذا سلماف، فدخل بيتو، فلبس ثيابا بياضا، ٍب أقبل كأخذ بيدم كصافحِب كساءلِب، فقلت: الرجل؟ قالوا
لقد عرؼ ركحي ركحك حْب ! بلى؛ كالذم نفس بيده: قاؿ! ما رأيتِب فيما مضى كال عرفتِب؟ ! يأبا عبد اهلل

: يقوؿ- صلى اهلل عليو كسلم - ٠بعت رسوؿ اهلل : فقاؿ. بلى: رأيتك، ألست ا٢بارث بن عمّبة؟ فقلت
أخرجو الطربا٘ب ُب  (اْلركاح جنود ٦بندة، فما تعارؼ منها ُب اهلل ائتلف، كما تناكر منها ُب اهلل اختلف)

. ا٤بعجم الكبّب كضعفو االلبا٘ب
االهلاّ :ثاّْٝا 

قولو ٧بدثوف بفتح الداؿ ٝبع ٧بدث كاختلف ُب تأكيلو فقيل ملهم قالو اْلكثر قالوا ): قاؿ ابن حجر
احملدث بالفتح ىو الرجل الصادؽ الظن كىو من ألقي ُب ركعو شيء من قبل ا٤بأل اْلعلى فيكوف كالذم حدثو 
غّبه بو كّٔذا جـز أبو أٞبد العسكرم كقيل من ٯبرم الصواب على لسانو من غّب قصد كقيل مكلم أم تكلمو 

                                                 

كبو أعلو ". مَبكؾ، ككذبو ابن معْب ": " التقريب " كىذا إسناد ضعيف جدا؛ آفتو ابن أيب ا٤بساكر؛ قاؿ ا٢بافظ ُب : قلت 
". ركاه الطربا٘ب بأسانيد ضعيفة  : " (273 / 10)، كقاؿ ُب مكاف آخر  (88 / 8)" آّمع " ا٥بيثمي ُب 

بإسنادين ضعيفْب؛ فإنو مع ما ُب تعبّبه من اإلٝباؿ كالتساىل ا٤بوىم أف إسناد ىذا ضعيف فقط : لعل الصواب أف يقاؿ: قلت
اْلركاح جنود ٦بندة، فما : " بلفظ (6169 / 323 / 6)كليس ٗبَبكؾ ٖبالؼ تصرٰبو اْلكؿ؛ فإف إسناده اآلخر عند الطربا٘ب 

- ّٔذا اللفظ صحيح ثابت عن النيب - كإف كاف فيو من ال يعرؼ؛ فإنو - كىو ". تعارؼ منها ائتلف، كما تناكر منها اختلف 
من طريقْب صحيحْب عن  (42 - 41 / 8)، كمسلم  (539، 527، 295 / 2)فقد أخرجو أٞبد - صلى اهلل عليو كسلم 

( . 901)للبخارم " اْلدب ا٤بفرد " كأحدٮبا ُب . أيب ىريرة مرفوعا
( . اْلدب)من طريق ثالثة عن أيب ىريرة كأيب داكد ُب  (65 / 13)" شرح السنة " كركاه البغوم ُب 

من طريقْب عن ٰبٓب بن سعيد عن  (900)" اْلدب ا٤بفرد " من حديث عائشة، ككصلو ُب " اْلنبياء " كعلقو البخارم ُب أكؿ 
كانت ٗبكة : عن عمرة بنت عبد الرٞبن قالت: ، كعنده1083 - 1082 / 3)" مسند أيب يعلى " كأحدٮبا ُب . عمرة عنها

- صلى اهلل عليو كسلم - صدؽ حيب، ٠بعت رسوؿ اهلل : امرأة مزاحة، فنزلت على امرأة مثلها، فبلغ ذلك عائشة، فقالت
. فذكرتو:. . . . يقوؿ

كسقط . من حديث انب مسعود (8912 / 207 / 9)" الكبّب " كأخرجو الطربا٘ب ُب . كإسناده صحيح على شرط الشيخْب
،  (78 / 8)" آّمع " ا٥بيثمي ُب : ؛ فقد عزاه إليو مرفوعا من ركاية الطربا٘ب-صلى اهلل عليو كسلم - من الناسخ رفعو إٔب النيب 

( . 2765)" صحيح ا١بامع " انظر ". ا١بامع الصغّب " كالسيوطي ُب 
، فهي زيادة منكرة، كمن أجلها خرجت ا٢بديث "ُب اهلل : " كُب كل ىذه الطرؽ ال يوجد فيها ما جاء ُب حديث الَبٝبة: قلت
( 1 / 18ؽ)" ا٤بعجم " فقد قاؿ أبو يعلى ُب : كقد كجدت ٥با طريقا أخرل، كلكنها مثلها ُب الوىاء، فال بد من البياف ٥با. ىنا
ثنا ا٢بسن بن خالد : 

ثنا عبد اهلل بن مهراف عن أيب ىاشم صاحب الرماف عن زاذاف عن ابن عمر مرفوعا مثل حديث : ثنا بشر بن إبراىيم: السكرم
. الَبٝبة

يركم عن اْلكزاعي أحاديث موضوعة ال : " بشر بن إبراىيم، كىو اْلنصارم البصرم ا٤بفلوج؛ قاؿ العقيلي: كآفة ىذا اإلسناد
". ىو عندم ٩بن يضع ا٢بديث : " كقاؿ ابن عدم". يتابع عليها 

. كاهلل أعلم. كلعلو سرقو من ابن أيب ا٤بساكر ا٤بتقدـ ذكره: قلت
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ا٤بالئكة بغّب نبوة كىذا كرد من حديث أيب سعيد ا٣بدرم مرفوعا كلفظو قيل يا رسوؿ اهلل ككيف ٰبدث قاؿ 
تتكلم ا٤بالئكة على لسانو ركيناه ُب فوائد ا١بوىرم كحكاه القابسي كآخركف كيؤيده ماثبت ُب الركاية ا٤بعلقة 

كٰبتمل رده إٔب ا٤بعُب اْلكؿ أم تكلمو ُب نفسو كإف ٓب ير مكلما ُب ا٢بقيقة فّبجع إٔب اإل٥باـ كفسره بن التْب 
بالتفرس ككقع ُب مسند ا٢بميدم عقب حديث عائشة احملدث ا٤بلهم بالصواب الذم يلقى على فيو كعند 
مسلم من ركاية بن كىب ملهموف كىي اإلصابة بغّب نبوة كُب ركاية الَبمذم عن بعض أصحاب بن عيينة 

٧بدثوف يعِب مفهموف كُب ركاية اإل٠باعيلي قاؿ إبراىيم يعِب بن سعد راكيو قولو ٧بدث أم يلقى ُب ركعو انتهى 
كيؤيده حديث إف اهلل جعل ا٢بق على لساف عمر كقلبو أخرجو الَبمذم من حديث بن عمر كأٞبد من 

أيب ىريرة كالطربا٘ب من حديث بالؿ كأخرجو ُب اْلكسط من حديث معاكية كُب حديث أيب ذر عند  حديث 
.  اىػ  (أٞبد كأيب داكد يقوؿ بو بدؿ

: االدي١ عًٞ ثبٛت االهلاّ 

نىا ًإٔبى أيْـّ ميوسىى أىٍف أىٍرًضًعيًو فىًإذىا ًخٍفًت عىلىٍيًو فىأىٍلًقيًو ُب اٍليىمّْ كىالى ٚبىىاُب كىالى ٙبىٍزى٘ب ًإنَّا }: قاؿ تعأب يػٍ كىأىٍكحى
[ . 7: القصص] {رىادُّكهي إًلىٍيًك كىجىاًعليوهي ًمنى اٍلميٍرسىًلْبى 

ًر كى٩بَّا يػىٍعرًشيوفى }: كقاؿ تعأب ًذم ًمنى ا١ٍبًبىاًؿ بػيييوتنا كىًمنى الشَّجى : النحل] {كىأىٍكحىى رىبُّكى ًإٔبى النٍَّحًل أىًف اٚبًَّ
68 . ]

اقٛاٍ ايعًُا٤ يف االهلاّ 

اإل٥باـ إيقاع شيء ُب القلب يثلج لو الصدر ٱبص بو اهلل تعأب بعض أكليائو " قاؿ تاج الدين السبكي 
 " كليس ٕبجة لعدـ ثقة من ليس معصوما ٖبواطره خالفا لبعض الصوفية 

فمن أين للمخاطب أف ىذا خطاب رٞبا٘ب أك ملكي ؟ بأم برىاف أك بأم دليل ؟ : " قاؿ ابن القيم
" قيل ٕب كخوطبت " كالشيطاف يقذؼ ُب النفس كحيو كيلقي ُب السمع خطابو فيقوؿ ا٤بغركر ا٤بخدكع 

 لغيالف بن سلمة كىو من صدقت لكن الشأف ُب القائل لك كا٤بخاطب كقد قاؿ عمر ابن ا٣بطاب 
٠بع ٗبوتك - فيما يسَبؽ من السمع - إ٘ب ْلظن الشيطاف " الصحابة ٤با طلق نساءه كقسم مالو بْب بنيو 

  " فمن يأمن القراء بعدؾ يا شهر " فقذفو ُب نفسك 

                                                 

( 50 / 7)فتح البارم  
  111  ٝبع ا١بوامع ُب أصوؿ الفقو ص 

 ( 1/114 )  مدارج السالكْب 
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ٍب على تقدير االستدالؿ لثبوت اإل٥باـ ٗبثل ما تقدـ من اْلدلة من أين لنا أف دعول : " قاؿ الشوكا٘ب
" ىذا الفرد ٢بصوؿ اإل٥باـ لو  صحيحة كما الدليل على أف قلبو من القلوب الٍب ليست ٗبوسوسة كال ٗبتساىلة 

 
إف احملدث منهم إذا ٙبقق كجوده ال ٰبكم ٗبا كقع لو بل ال بد لو من عرضو على : " قاؿ ابن حجر 

  ". القرآف فإف كافقو أك كافق السنة عمل بو كإال تركو 
: اقٛاٍ احملككني َٔ ايؿٛف١ٝ 

فأعلم أف اإل٥باـ ليس حجة عند علماء الظاىر كالباطن ٕبيث تثبت : " قاؿ ٧بٌمد بن سليماف البغدادٌم 
بو اْلحكاـ الشرعية فيستغنوف بذلك عن النقل من الكتاب كالسنة، بل ىو طريق صحيح لفهم معا٘ب الكتاب 
كالسنة عند احملققْب من علماء الباطن بعد تصحيح العمل على مقتضى ما فهم باالجتهاد من معا٘ب الكتاب 

. اىػ"كالسنة كإال كاف كسوسة شيطانية ال ٯبوز العمل بو
غبٗات ايؿٛف١ٝ سٍٛ قك١ٝ االهلاّ 

اإل٥باـ دعول ٦بردة من الدليل كلو أعطي كل )كالذم نص عليو أىل العلم أف )): قاؿ ابن حـز رٞبو اهلل 
امرلء بدعواه ا٤بعراة ٤با ثبت حق كال بطل باطل كال استقر ملك أحد على ماؿ كال انتصف من الظآب كال 

صحت ديانة أحد أبدا ْلنو ال يعجز أحد عن أف يقوؿ أ٥بمت أف دـ فالف حالؿ كأف مالو مباح ٕب أخذه كأف 
زكجو مباح ٕب كطؤىا كىذا ال ينفك منو كقد يقع ُب النفس كساكس كثّبة ال ٯبوز أف تكوف حقا كأشياء 
متضادة يكذب بعضها بعضا فال بد من حاكم ٲبيز ا٢بق منها من الباطل كليس ذلك إال العقل الذم ال 

. اىػ (تتعارض دالئلو
ىذه اْلمور ال يصح أف تراعى كتعترب إال بشرط أف ال ٚبـر حكما شرعيا كال قاعدة ): كقاؿ الشاطيب 

دينية فإف ما ٱبـر قاعدة شرعية أك حكما شرعيا ليس ٕبق ُب نفسو بل ىو إما خياؿ أك كىم كإما من إلقاء 
الشيطاف كقد ٱبالطو ما ىو حق كقد ال ٱبالطو كٝبيع ذلك ال يصح اعتباره من جهة معارضتو ٤با ىو ثابت 

مشركع كذلك أف التشريع الذم أتى بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عاـ ال خاص كما تقدـ ُب ا٤بسألة قبل 
كال ينكسر لو اطراد كال ٰباشى من الدخوؿ ٙبت حكمو مكلف كإذا كاف كذلك فكل ما  ىذا كأصلو ال ينخـر

. اىػ (جاء من ىذا القبيل الذم ٫بن بصدده مضادا ٤با ٛبهد ُب الشريعة فهو فاسد باطل

                                                 

  415  إرشاد الفحوؿ ص 

  (3/1670 )  فتح البارم 

  165  ا٢بديقة الندية شرح الطريقة احملمدية ص 

 (1/20)اإلحكاـ  

ا٤بوافقات  
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. اىػ  (من يعتقد أف اإل٥باـ حجة موجبة للعلم ال تقبل شهادتو): كقاؿ السرخسي 
لو فتح بابو ْلدل إٔب مفاسد كثّبة كلكاف للمتدلسْب مدخل إلفساد أكثر الشرع ): كقاؿ ابن بدراف  

. اىػ (فالصواب أف ال يلتفت إليو كإال الدعى كثّب منهم إثبات ما يلذ ٥بم باإل٥باـ كالكشف
إنو خياؿ ال ٯبوز العمل بو إال عند فقد ا٢بجج كلها ُب : قاؿ ٝبهور العلماء): قاؿ السمعا٘ب رٞبو اهلل 

فظهر  (كقاؿ بعض ا١بهمية إنو حجة ٗبنزلة الوحي ا٤بسموع عن رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم، ما أبيح  باب
. اىػ  (ّٔذا أف االحتجاج باإل٥باـ دكف شاىد من ا٢بس أك الشرع قوؿ لبعض ا١بهمية

كما يستدؿ بو بعض ا١بهلة ٩بن يدعي التصوؼ على اعتبار اإل٥باـ من ظواىر بعض : " قاؿ الشنقيطي
  " ال دليل فيو البتة على اعتبار اإل٥باـ  ((استفت قلبك كإف أفتاؾ كأفتوؾ   ))النصوص كحديث 
فاالعتبارات الغيبية مهملة ٕبسب اْلكامر كالنواىي الشرعية كمن ىنا ٓب يعبأ الناس من : " قاؿ الشاطيب

  اىػ  "اْلكلياء كغّبىم بكل كشف أك خطاب خالف ا٤بشركع بل عدكا أنو من الشيطاف 
الثا٘ب أف الشريعة حاكمة ال ٧بكـو عليها فلو كاف ما يقع من ا٣بوارؽ كاْلمور الغيبية :" قاؿ الشاطيب

حاكما عليها بتخصيص عمـو أك تقييد إطالؽ أك تأكيل ظاىر أك ما أشبو ذلك لكاف غّبىا حاكما عليها 
 . " كصارت ىي ٧بكوما عليها بغّبىا كذلك باطل باتفاؽ فكذلك ما يلـز منو 

 :كالذكؽ اإل٥باـ ك بالكشف كىوالقائل :عشر الرابع ا٤بتناقض)): قاؿ ٧بمد زين ابو القاسم 

 كذكقو آخرنا يبطل كشفو كشفان  لو تدعي  أف:كىو  يكوف ما أسهل من تناقضو كبياف عليو الرد كىذا

 .كإ٥بامو

 أكؿ كىذا حرمة، كل كانتهاؾ ، كل حق بإبطاؿ يقر فإنو حجة كالذكؽ كاإل٥باـ الكشف رأل ُب كمن

 . اإلباحية أبواب من باب

 كالذكؽ بالكشف ٠باه من يسميو اللد٘ب كما كالعلم كاالستحساف ا٢بقيقة كعلم الباطن علم بْب كالفرؽ

. اىػ((كاإل٥باـ
ايسؤٟ ٚاملٓاَات 

: اقٛاٍ ايعًُا٤ يف ايسؤٟ ٚاملٓاَات 

                                                 

( . 16/133)ا٤ببسوط  
( 297ص)ا٤بدخل  

( 1/828)قواطع اْلدلة   
  4/124  أضواء البياف  
  2/188  ا٤بوافقات  
  191 ػ 2/190  ا٤بوافقات  

  .18ا٤بتناقضوف ص 
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 الرائي با٢بكم فال بد من النظر فيها أيضا ْلنو كأما الرؤيا الٍب ٱبرب فيها رسوؿ اهلل : " قاؿ الشاطيب 
 ال ينسخ بعد موتو شريعتو إذا أخرب ٕبكم موافق لشريعتو فا٢بكم ٗبا استقر كإف أخرب ٨بالف فمحاؿ ْلنو 

ا٤بستقرة ُب حياتو ْلف الدين ال يتوقف استقراره بعد موتو على حصوؿ ا٤برائى النومية ْلف ذلك باطل باإلٝباع 
فمن رأل شيئا من ذلك فال عمل عليو كعند ذلك نقوؿ إف رؤياه غّب صحيحة إذ لو رآه حقا ٓب ٱبربه ٗبا 

  اىػ  "ٱبالف الشرع 
  قد كملو اهلل عز كجل كال ٱبفاؾ أف الشرع الذم شرعو اهلل لنا على لساف نبينا : " قاؿ الشوكا٘ب

 إذا قاؿ فيها  كٓب يأتنا دليل يدؿ على أف رؤيتو ُب النـو بعد موتو  اليـو أكملت لكم دينكم : كقاؿ
بقوؿ أك فعل فيها فعال يكوف دليال كحجة بل قبضو اهلل إليو عند أف كمل ٥بذه اْلمة ما شرعو ٥با على لسانو 
كٓب يبق بعد ذلك حاجة لألمة َب أمر دينها كقد انقطعت البعثة لتبليغ الشرائع كتبيينها با٤بوت كإف كاف رسوال 

 أك فعلو حجة عليو كال على غّبه من حيا كميتا كّٔذا تعلم أف لو قدرنا ضبط النائم ٓب يكن ما رآه من قولو 
 اىػ " اْلمة 

غبٗات ايؿٛف١ٝ سٍٛ قك١ٝ ايسؤٟ ٚاملٓاَات 

: ايػب١ٗ االٚيٞ 

يا أبت إ٘ب رأيت أحد عشر كوكبا كالشمس : استدلوا بقولو تعأب على لساف يوسف عليو السالـ
   كالقمر رأيتهم ٕب ساجدين

كرؤيا اْلنبياء كحيفإهنا معصومة من الشيطاف كىذا باتفاؽ اْلمة ك٥بذا أقدـ ا٣بليل على : " قاؿ ابن القيم
.  "ذبح ابنو إ٠باعيل عليو السالـ كأما رؤيا غّبىم فتعرض على الوحي الصريح فإف كافقتو كإال ٓب يعمل ّٔا

: ايػب١ٗ ايجا١ْٝ 

كٕبديث  ((الرؤيا الصا٢بة : كما ا٤ببشرات قاؿ: ٓب يبق من النبوة إال ا٤ببشرات، قالوا ))كاستدلوا ٕبديث 
 . ((الرؤيا الصا٢بة جزء من ست كأربعْب جزءا من النبوة  ))

ال يتخيل من ىذا ا٢بديث أف رؤيا الصاّب جزء من أجزاء النبوة فإف الرؤيا إ٭با : " قاؿ أبو زرعة العراقي
ىي من أجزاء النبوة ُب حق اْلنبياء عليهم السالـ كليست ُب حق غّبىم من أجزاء النبوة كال ٲبكن أف ٰبصل 

 اىػ  "لغّب اْلنبياء جزء من النبوة  
                                                 

  1/191  االعتصاـ 
   416 إرشاد الفحوؿ  ص 

  1/123 مدارج السالكْب 

   8/214  طرح التثريب  



 
227 

 

قد يفهم من كوف الرؤيا جزء من أجزاء النبوة كٓب يذكر أهنا جزء من الرسالة أنو ال يعتمد :" قاؿ العراقي
عليها ُب إثبات حكم كإف أفادت االطالع على غيب فشأف النبوة االطالع على الغيب كشأف الرسالة تبليغ 

 ُب النـو ٕبكم شرعي ٨بالف ٤با تقرر ُب اْلحكاـ للمكلفْب كيَبتب على ذلك أنو لو أخرب صادؽ عن النيب 
الشريعة ٓب نعتمده كذكر بعضهم أف سبب ذلك نقص الرائى لعدـ ضبطو كقد حكي عن القاضي حسْب أف 

قد قاؿ لنا ُب اليقظة :  كقاؿ ٕب صم غدا أك ٫بو ذلك فقاؿ لو القاضيشخصا قاؿ لو ليلة شك رأيت النيب 
.  اىػ" ال تصوموا غدا فنحن نعتمد ذلك أك ما ىذا معناه 

كإ٭با كانت من أجزاء النبوة ُب حق اْلنبياء صلوات اهلل عليهم دكف غّبىم ْلف اْلنبياء :"قاؿ ا٣بطايب
صلوات اهلل عليهم يوحى إليهم ُب منامهم كما يوحى إليهم ُب اليقظة ٍب قاؿ كقاؿ بعض أىل العلم معناه أف 

 اىػ   "الرؤيا ٘بيء على موافقة النبوة ال أهنا جزء باؽ من النبوة 
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 االنحطاط االخالقي
 

ٓب يكن النيب صلى اهلل عليو كسلم فاحشا كال متفحشا، : " عن عبد اهلل بن عمرك رضي اهلل عنهما، قاؿ
.  «إف من خياركم أحسنكم أخالقا»: ككاف يقوؿ

الساـ عليكم، فقالت : أف يهود أتوا النيب صلى اهلل عليو كسلم فقالوا: عن عائشة، رضي اهلل عنها
مهال يا عائشة، عليك بالرفق، كإياؾ كالعنف »: قاؿ. عليكم، كلعنكم اهلل، كغضب اهلل عليكم: عائشة

أكٓب تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم، فيستجاب ٕب فيهم، كال »: أكٓب تسمع ما قالوا؟ قاؿ: قالت« كالفحش
 . «يستجاب ٥بم ُب

اإلٲباف بضع كستوف شعبة، كا٢بياء »عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ 
 . «شعبة من اإلٲباف

عن سآب بن عبد اهلل، عن أبيو، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مر على رجل من اْلنصار، كىو 
 . «دعو فإف ا٢بياء من اإلٲباف»: يعظ أخاه ُب ا٢بياء، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

بئس أخو العشّبة، كبئس »: أف رجال استأذف على النيب صلى اهلل عليو كسلم، فلما رآه قاؿ: عن عائشة
فلما جلس تطلق النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب كجهو كانبسط إليو، فلما انطلق الرجل قالت لو « ابن العشّبة

يا رسوؿ اهلل، حْب رأيت الرجل قلت لو كذا ككذا، ٍب تطلقت ُب كجهو كانبسطت إليو؟ فقاؿ رسوؿ : عائشة
يا عائشة، مٌب عهدتِب فحاشا، إف شر الناس عند اهلل منزلة يـو القيامة من تركو »: اهلل صلى اهلل عليو كسلم

.  «الناس اتقاء شره
إذا ٓب : إف ٩با أدرؾ الناس من كالـ النبوة اْلكٔب: " قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: عن أيب مسعود، قاؿ
 ." تستحي فاصنع ما شئت

من شرب ا٣بمر ُب الدنيا ٓب يشرّٔا ُب اآلخرة، »: عن ابن عمر، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
. « إال أف يتوب
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كاف رسوؿ اهلل : ٠بعت أبا سعيد ا٣بدرم، يقوؿ: ٠بعت عبد اهلل بن أيب عتبة، يقوؿ: عن قتادة، قاؿ
 .« أشد حياء من العذراء ُب خدرىا ككاف إذا كره شيئا عرفناه ُب كجهو»صلى اهلل عليو كسلم 

: ٠بعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ: عن عمرك، عن ا٤بطلب، عن عائشة رٞبها اهلل، قالت
.   «إف ا٤بؤمن ليدرؾ ٕبسن خلقو درجة الصائم القائم»

أنا زعيم ببيت ُب ربض ا١بنة ٤بن ترؾ ا٤براء »: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: عن أيب أمامة، قاؿ
 «كإف كاف ٧بقا، كببيت ُب كسط ا١بنة ٤بن ترؾ الكذب كإف كاف مازحا كببيت ُب أعلى ا١بنة ٤بن حسن خلقو

 .
ا٤بؤمن غر كرٙب، كالفاجر خب »: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: عن أيب ىريرة، رفعاه ٝبيعا قاؿ

.  «لئيم
عن أيب ىريرة قاؿ سئل النيب صلى اهلل عليو كسلم ما أكثر ما يدخل ا١بنة قاؿ التقول كحسن ا٣بلق 

. " كسئل ما أكثر ما يدخل النار قاؿ اْلجوفاف الفم كالفرج
ْلعلمن أقواما من أمٍب يأتوف يـو القيامة ٕبسنات »: عن ثوباف، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، أنو قاؿ
يا رسوؿ اهلل صفهم لنا، جلهم لنا : ، قاؿ ثوباف« أمثاؿ جباؿ ُتامة بيضا، فيجعلها اهلل عز كجل ىباء منثورا

أما إهنم إخوانكم، كمن جلدتكم، كيأخذكف من الليل كما تأخذكف، »: أف ال نكوف منهم، ك٫بن ال نعلم، قاؿ
.   «كلكنهم أقواـ إذا خلوا ٗبحاـر اهلل انتهكوىا

قاؿ رسوؿ اهلل : عن عبد الرٞبن بن عبد اهلل الغافقي، كأيب طعمة موالىم أهنما، ٠بعا ابن عمر، يقوؿ
بعينها، كعاصرىا، كمعتصرىا، كبائعها، كمبتاعها، : لعنت ا٣بمر على عشرة أكجو: " صلى اهلل عليو كسلم

.   "كحاملها، كاحملمولة إليو، كآكل ٜبنها، كشارّٔا، كساقيها
الٌشريفة اٌلٍب  كأٌما ا٣بصاؿ ا٤بكتسبة من اْلخالؽ ا٢بميدة، كاآلداب-: رٞبو اهلل- قاؿ القاضي عياض

اتٌفق ٝبيع العقالء على تفضيل صاحبها، كتعظيم ا٤بٌتصف با٣بلق الواحد منها فضال عٌما فوقو، كأثُب الٌشرع 
على ٝبيعها، كأمر ّٔا، ككعد الٌسعادة الٌدائمة للمتخٌلق ّٔا، ككصف بعضها بأنٌو من أجزاء الٌنبٌوة، كىي ا٤بسٌماة 
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ٕبسن ا٣بلق، كىو االعتداؿ ُب قول الٌنفس كأكصافها، كالٌتوٌسط فيها دكف ا٤بيل إٔب منحرؼ أطرافها، فجميعها 
 .اهـ " قد كانت خلق نبٌينا ٧بٌمد صٌلى اهلل عليو كسٌلم على االنتهاء ُب كما٥با، كاالعتداؿ إٔب غايتها

:  ايػب١ٗ االٚيٞ 

اعضض ّٔن أبيك، كٓب يكن، : يا لفالف، كيا لبِب فالف، فقاؿ لو: عن أيب بن كعب، أنو ٠بع رجال، قاؿ
من تعزل »: إ٘ب ٠بعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، يقوؿ: يا أبا ا٤بنذر، ما كنت فحاشا، فقاؿ: فقاؿ لو

 . "بعزاء ا١باىلية، فأعضوه ّٔن أبيو

يعِب يعتزم بعزكاُتم كىي  {من تعزل بعزاء ا١باىلية}: كمعُب قولو : "قاؿ شيخ االسالـ ابن تيمية 
يا لقيس يا ليمن كيا ٥بالؿ كيا ْلسد فمن تعصب ْلىل بلدتو أك مذىبو : االنتساب إليهم ُب الدعوة مثل قولو

أك طريقتو أك قرابتو أك ْلصدقائو دكف غّبىم كانت فيو شعبة من ا١باىلية حٌب يكوف ا٤بؤمنوف كما أمرىم اهلل 
كتأّم كاحد كدينهم كاحد كنبيهم كاحد كرّٔم إلو كاحد فإف . تعأب معتصمْب ٕببلو ككتابو كسنة رسولو

 .اىػ"ال إلو إال ىو لو ا٢بمد ُب اْلكٔب كاآلخرة كلو ا٢بكم كإليو ترجعوف
اعضض ىن أبيك، ككاف ذكر ىن : ذكر ىن اْلب ٤بن تعزل بعزاء ا١باىلية فيقاؿ لو: كقاؿ  ابن القيم

اْلب ىا ىنا أحسن تذكّبا ٥بذا ا٤بتكرب بدعول ا١باىلية بالعضو الذم خرج منو، كىو ىن أبيو، فال ينبغي لو 
.  اىػ  (أف يتعدل طوره

فإنو جدير بأف يستهاف بو كٱباطب ٗبا فيو قبح كىجر؛ زجرا لو عن فعلو الشنيع، كردعا : "كقاؿ ا٤بناكم 
. " لو عن قولو الفظيع 

:  ايػب١ٗ ايجا١ْٝ 

خرجت مع عبيد اهلل بن عدم بن ا٣بيار، فلما قدمنا : عن جعفر بن عمرك بن أمية الضمرم، قاؿ
نعم، ككاف كحشي يسكن : ىل لك ُب كحشي، نسألو عن قتل ٞبزة؟ قلت: ٞبص، قاؿ ٕب عبيد اهلل بن عدم

فجئنا حٌب كقفنا عليو بيسّب، فسلمنا : ىو ذاؾ ُب ظل قصره، كأنو ٞبيت، قاؿ: ٞبص، فسألنا عنو، فقيل لنا
يا كحشي : كعبيد اهلل معتجر بعمامتو، ما يرل كحشي إال عينيو كرجليو، فقاؿ عبيد اهلل: فرد السالـ، قاؿ

ال كاهلل، إال أ٘ب أعلم أف عدم بن ا٣بيار تزكج امرأة يقاؿ ٥با أـ قتاؿ بنت أيب : فنظر إليو ٍب قاؿ: أتعرفِب؟ قاؿ
العيص، فولدت لو غالما ٗبكة، فكنت أسَبضع لو، فحملت ذلك الغالـ مع أمو فناكلتها إياه، فلكأ٘ب نظرت 

                                                 

 . 126/ 1 الشفا بتعريف حقوؽ ا٤بصطفى 
( . 537 /1)، ك صححو االلبا٘ب ُب السلسلة الصحيحة  (3541 ح)ركاه البغوم ُب شرح السنة  

 ( .443-422 / 28) ٦بموع الفتاكل 

  .  2/400 زاد ا٤بعاد 
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نعم، إف ٞبزة قتل طعيمة بن : أال ٚبربنا بقتل ٞبزة؟ قاؿ: فكشف عبيد اهلل عن كجهو ٍب قاؿ: إٔب قدميك، قاؿ
فلما أف خرج : إف قتلت ٞبزة بعمي فأنت حر، قاؿ: عدم بن ا٣بيار ببدر، فقاؿ ٕب موالم جبّب بن مطعم

الناس عاـ عينْب، كعينْب جبل ٕبياؿ أحد، بينو كبينو كاد، خرجت مع الناس إٔب القتاؿ، فلما أف اصطفوا 
  يا سباع، يا ابن أـ: فخرج إليو ٞبزة بن عبد ا٤بطلب، فقاؿ: ىل من مبارز؟ قاؿ: للقتاؿ، خرج سباع فقاؿ

.  "ٍب شد عليو، فكاف كأمس الذاىب: أ٭بار مقطعة البظور، أٙباد اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم؟ قاؿ

قولو مقطعة البظور بالظاء ا٤بعجمة ٝبع بظر كىي اللحمة الٍب تقطع من فرج ا٤برأة عند ): قاؿ ابن حجر
. اىػ (ا٣بتاف قاؿ بن إسحاؽ كانت أمو ختانة ٗبكة ٚبًب النساء اه كالعرب تطلق ىذا اللفظ ُب معرض الذـ

كقد كاف ٞبزة ُب موقف ٯبوز فيو ما ال ٯبوز ُب غّبه ، فهو يريد اف يلقي الرعب ُب قلب ابن اال٭بار ، 
. كمثل ىذا تبخَب ايب دجانة 

:  ايػب١ٗ ايجايج١ 

لعلك »: ٤با أتى ماعز بن مالك النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ لو: عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، قاؿ
فعند ذلك أمر : ال يكِب، قاؿ. « أنكتها»: ال يا رسوؿ اهلل، قاؿ: قاؿ« قبلت، أك غمزت، أك نظرت

 ."برٝبو

ٯبب على القاضي أف يستفصل ُب اْلمور اْلساسية آّملة الٍب يتوقف ): جاء ُب ا٤بوسوعة الفقهية 
حٌب يكوف مبنيا على أمور كاضحة ال لبس فيها كال غموض ، كما كرد ُب ، ا٢بكم الصحيح على معرفتها 
لعلك قبلت }: فلم يرٝبو النيب صلى اهلل عليو كسلم إال بعد أف استفصل منو فقاؿ، حديث ماعز إذ أقر بالزنا 
فلم يَبؾ النيب  {أنكتها ال يكِب قاؿ فعند ذلك أمر برٝبو: قاؿ. ال يا رسوؿ اهلل: أك غمزت أك نظرت؟ قاؿ

. اىػ  (صلى اهلل عليو كسلم ٦باال الحتماؿ التجوز
كْلف الطباع السليمة تكره أف تذكر ىذا الشيء با٠بو إال إذا دعت ا٢باجة إٔب ): كقاؿ ابن عثيمْب 

أنكتها ال »٤باعز كقد أقرَّ عنده بالزٗب - صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - ذلك، فإنو قد يصرح بو، كما ُب قوؿ الرسوؿ 
. اىػ (؛ ْلف ا٢باجة ىنا داعية للتصريح حٌب يتبْب اْلمر جليا، كْلف ا٢بدكد تدرأ بالشبهات« يكِب

قٍٛ ابٛبهس زقٞ اهلل عٓ٘ اَؿـ بعس ايالت  : ايػب١ٗ اٍ 
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إفَّ ىذا يدؿ على جواز التصريح باسم : من العلماء من قاؿ ":يقوؿ ٧بمد سعدم الباحث الشرعي
العورة للحاجة كا٤بصلحة، كليس من الفحش ا٤بنهى عنو كما ُب حديث أيب بن كعب عن النيب صلى اهلل عليو 
كسلم قاؿ من ٠بعتموه يتعزل بعزاء ا١باىلية فأعضوه ىن أبيو كال تكنوا ركاه أٞبد فسمع أيب بن كعب رجال 

أىػ . اعضض أير أبيك فقيل لو ُب ذلك، فقاؿ ّٔذا أمرنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: يا فالف فقاؿ: يقوؿ
أما ُب موقف ماعز كحديث رٝبو فهناؾ ضركرة اقتضت أف يصرح الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم باللفظ 

الصريح كال يكِب عنو كذلك ْلف الرسوؿ ُب مقاـ تطبيق حدو على معَبؼ بالزنا فأراد النيب صلى اهلل عليو كسلم 
. من ماعز أال يعَبؼ على نفسو إال بفعل قد كاف منو صراحة ال من أمر قريب منو أك بعيد

" قاؿ ... أنو شهد على نفسو أربع مرات كل ذلك يعرض عنو فأقبل ُب ا٣بامسة: كُب لفظ ْليب داكد
قاؿ " كما يغيب ا٤بيل ُب ا٤بكحلة كالرشاء ُب البئر؟ " قاؿ . قاؿ نعم" حٌب غاب ذلك منك ُب ذلك منها؟ 

فما تريد " قاؿ . قاؿ نعم أتيت منها حراما ما يأٌب الرجل من امرأتو حالال" فهل تدرم ما الزٗب؟ " قاؿ . نعم
" أريد أف تطهر٘ب قاؿ فأمر بو فرجم : قاؿ" ّٔذا القوؿ؟ 

أبك :"فلما شهد على نفسو أربع شهادات دعاه النيب صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ: كُب لفظ للشيخْب
فالغرض من ٝبيع ىذه السؤاالت أف يدرأ . قاؿ اذىبوا بو فارٝبوه. ؟ قاؿ نعم"أحصنت " قاؿ . قاؿ ال" جنوف 

ا٢بد عن صاحبو بأدٗب شبهة، فقد يكوف الرجل اعَبؼ على نفسو بالزنا، كٓب يقم ٕبقيقة الزنا فقد يكوف قاـ 
. بتقبيل ا٤برأة أك معانقتو، كظنَّ أف ىذا الزنا فأتى لكي يقاـ عليو ا٢بد، كىو ٓب يقع فيو

أما ُب قوؿ أسد اهلل لسباع بابن مقطعة البظور، فإنو قد قاؿ لو حْب النزاؿ كحْب الطعاف، كُب ىذا 
ا٤بوقف من التحاـ اْلبطاؿ كل منهم ٰباكؿ أف يقذؼ الرعب ُب قلب خصمو كيوىن من عزمو، ك٥بذا جاز أف 

يقوؿ لو ىذا كما جاز للمحارب أف ٲبشي مشي ا٤بتكربين ا٤بختالْب ُب ا٢برب فقد اختاؿ أبو دجانة أماـ 
إهنا ): رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كىو ٲبسك بسيفو صلى اهلل عليو كسلم البتار فقاؿ كىو ينظر إٔب خيالئو

كلكن ٤با كاف الغرض إغاظة العدك كإلقاء الرعب ُب قلؤّم جاز ذلك،  (مشية يبغضها اهلل إالٌ ُب ىذا ا٤بوطن
. كما جاز ٙبلية السيف بالفضة

٬بلص من ىذا كلو أف اْلصل ىو أف خلق ا٤بسلم ىو ا٢بياء كال ٯبوز التصريح باسم العورة إال إذا 
. اىػ"اقتضتو الضركرة كدعت إليو ا٤بصلحة

: اقٛاٍ ايؿٛف١ٝ 

ككاف مقطوع الذكر قطعة بنفسو أكائل جذبو، ككاف : " قاؿ الشعرا٘ب ُب ترٝبة عبد الرٞبن آّذكب 
جالسان على الرمل صيفان، كشتاء، كإذا جاع أك عطش يقوؿ أطعموه، كأسقوه، ككاف ثالثة أشهر يتكلم كثالثة 

                                                 

 . (علي بن نايف الشحود)لػ (ا٤بفصل ُب الرد على شبهات أعداء اإلسالـ) نقال عن 



 
233 

 

  .اىػ" أشهر يسكت

ككانت الكالب الٍب تسّب معو من ا١بن، ككانوا يقضوف حوائج : "كقاؿ ُب ترٝبة أبو ا٣بّب الكليباٌب 
الناس، كيأمر صاحب ا٢باجة أف يشَبم للكلب منهم إذا ذىب معو لقضاء حاجتو رطل ٢بم، ككاف أغلب 
أكقاتو كاضعان كجهو ُب حلق ا٣بالء ُب ميضأة جامع ا٢باكم، كيدخل ا١بامع بالكالب، فأنكر عليو بعض 

ىؤالء ال ٰبكموف باطال، كال يشهدكف زكران فرمى القاضي بالزكر، كجرسوه على ثور بكرش على : القضاة، فقاؿ
. اىػ"رأسو، كٓب يزؿ ٩بقوتان إٔب أف مات، ككاف رجال قصّبان ُب يده عصا فيها حلق، كشخاشيخ

ككاف رضي اهلل عنو إذا غلب عليو ا٢باؿ نزع ثيابو، كصار عريانان : " كقاؿ ُب ترٝبة أبو السعود ا١بارحي 
. اىػ "ليس ُب كسطو شيء

السلطاف، : ككاف رضي اهلل عنو يطلع ا٤بنرب كٱبطب عريانان فيقوؿ: "كقاؿ ُب ترٝبة إبراىيم العرياف 
كدمياط باب اللوؽ بْب القصرين، كجامع طيلوف ا٢بمد هلل رب العا٤بْب فيحصل للناس بسط عظيم، ككاف 

رضي اهلل عنو إذا صحا يتكلم بكالـ حلو حٌب يكاد اإلنساف ال يفارقو، طلع لنا مراران عديدة ُب الزاكية كسلم 
: للذم ٔبنبو أيش اسم ىذا، ككاف ٱبرج الريح ٕبضرة اْلكابر ٍب يقوؿ: علي با٠بي، كاسم أيب، كأمي ٍب قاؿ

 .اىػ"ىذه ضرطة فالف، كٰبلف على ذلك، فيخجل ذلك الكبّب منو

كقع للشيخ زكف ّٔار ا٤بدفوف بالقرافة بالقرب من سيدم يوسف العجمي رضي اهلل : " كقاؿ الشعرا٘ب 
عنو أنو كاف يصعق ُب حب اهلل تعأب فتضع ا٢بوامل ما ُب بطنها من صعقتو فحوؿ اهلل تعأب ذلك إٔب حب 
امرأة من البغايا فجاء إٔب الصوفية كرمى ٥بم ا٣برقة، كقاؿ ال أحب أف كذب ُب الطريق إف كاردل ٙبوؿ إٔب 
حب فالنة ٍب صار ٰبمل ٥با العود، كيركبها، كٲبشي ُب خدمتها إٔب أف ٙبوؿ الوارد إٔب ٧ببة ا٢بق بعد عشر 
شهور فجاء إٔب الصوفية فقاؿ ألبسو٘ب ا٣برقة فإف، كاردل رجع عن ٧ببة فالنة فبلغها ذلك فتابت، كلزمت 

.  اىػ " خدمتو إٔب أف ماتت 

ككاف كثّب التطورات تدخل عليو بعد اْلكقات ٘بده جنديان ٍب تدخل  : "كقاؿ ُب ترٝبة حسْب أبو علي 
فتجده سبعان ٍب تدخل فتجده فيال ٍب تدخل فتجده صبيان، كىكذا كمكث ٫بو أربعْب سنة ُب خلوة مسدكد 

بأّا ليس ٥با غّب طاقة يدخل منها ا٥بواء، ككاف يقبض من اْلرض، كيناكؿ الناس الذىب كالفضة، ككاف من ال 
: ىذا كيماكم سيماكم، ك٤با شرع ا٣بواجا ابن القنيش الربلسي ُب بناء زاكيتو قاؿ: يعرؼ أحواؿ الفقراء يقوؿ

                                                 

 ( .123 / 2)الطبقات الكربل  

 ( .124 / 2)الطبقات الكربل  
( . 114 / 2) الطبقات الكربل 

 ( .124 / 2)الطبقات الكربل  
( . 133 / 2) الطبقات الكربل 



 
234 

 

أعداؤه إف ىذا ا٤بصركؼ العظيم إ٭با ىو من كيمياء الشيخ حسْب فربطلوا عليو بعض العياؽ أف يقتلوه، فدخلوا 
على الشيخ فقطعوه بالسيوؼ، كأخذكه ُب تليس، كرموه على الكـو كأخذكا عل قتلو ألف دينار ٍب أصبحوا، 

٥بم غركم القمر، ككانت النموس تتبعو حيثما مشى ُب : فوجدكا الشيخ حسينان رضي اهلل عنو جالسان، فقاؿ
شوارع، كغّبىا فسموا أصحابو بالنموسية، ككاف رضي اهلل عنو بريئان من ٝبيع ما فعلو أصحابو من الشطح 
الذم ضربت بو رقأّم ُب الشريعة، ككاف الشيخ عبيد أحد أصحابو الذم ىو مدفوف عنده اآلف مثقوب 

اللساف لكثرة ما كاف ينطق بو من الكلمات الٍب ال تأكيل ٥با، كأخرب٘ب بعض الثقات أنو كاف مع الشيخ عبيد 
الشيخ عبيد اربطوىا ُب بيضي ٕببل، كأنا أنزؿ أسحبها : ُب مركب، فوحلت فلم يستطع أحد أف يزحزحها فقاؿ

 .( )اىػ" ففعلوا فسحبها ببيضو حٌب ٚبلصت من الوحل إٔب البحر

ككاف لو صاحب يصنع ا٢بشيش بباب اللوؽ فكاف الشيخ رضي اهلل "كقاؿ ُب ترٝبة أبو بكر الدقدكسي 
سيدم عثماف رضي اهلل عنو فسألتو يومان عن ذلك، كقلت : عنو يرسل إليو أصحاب ا٢بوائج فيقضيها ٥بم قاؿ

يا كلدم ليس ىذا من أىل ا٤بعاصي إ٭با ىو جالس يتوب الناس ُب صورة : ا٤بعصية ٚبالف طريق الوالية فقاؿ
 ( .)اىػ " بيع ا٢بشيش فكل من اشَبل منو ال يعود يبلعها أبدان 

كاف : كأخرب٘ب الشيخ ٧بمد الطنيخي رٞبو اهلل تعأب قاؿ:  "كيقوؿ الشعرا٘ب ُب ترٝبة علي كحيش 
لو قف حٌب : كحيش رضي اهلل عنو يقيم عندنا ُب احمللة ُب خاف بنات ا٣بطا ككاف كل من خرج يقوؿ: الشيخ

، كاليومْب، كال ٲبكنو أف ٱبرج حٌب  أشفع فيك عند اهلل قبل أف ٚبرج فيشفع فيو، ككاف ٰببس بعضهم اليـو
ٯباب ُب شفاعتو، كقاؿ يومان لبنات ا٣بطا اخرجوا فإف ا٣باف رائح يطبق عليكم فما ٠بع منهن إال كاحدة 
فخرجت ككقع على الباقي فمًب كلهن، ككاف إذ رأل شيخ بلد أك غّبه ينزلو من على ا٢بمارة، كيقوؿ لو 

أمسك رأسها ٕب حٌب أفعل فيها فإف أيب شيخ البلد تسمر ُب اْلرض ال يستطيع ٲبشي خطوة، كإف ٠بع حصل 
 .اىػ " لو خجل عظيم، كالناس ٲبركف عليو 

ككاف كثّب الكشف ال ٰبجبو ا١بدراف، كا٤بسافات البعيدة : "كقاؿ الشعرا٘ب ُب ترٝبو عبد القادر السبكي 
من اطالعو على ما يفعلو اإلنساف ُب قعر بيتو ككاف ليلو كلو تارة يقرأ ، كتارة يضحك، كتارة يكلم نفسو إٔب 
الصباح، ككاف إذا ذىب إٔب السوؽ يسخره أىل ا٢بارة ُب قضاء حوائجهم فيقضيها ٥بم على أًب الوجوه، ككاف 
لو ُب خرجو كعاء كاحد يشَبم قيو ٝبيع ما يطلبو الناس من ا٤بائعات فكاف يضع فيو الشّبج، كالعسل، كالزيت 

ا٢بار، كغّب ذلك ٍب يرجع فيعصر من اإلناء لكل أحد حاجتو من غّب اختالط، ككاف لو ٞبارة ٯبعل ٥با 
كْلكالدىا براقع على كجوىها، كيقوؿ إ٭با أفعل ذلك خوفان من العْب، ككاف إذا ٓب ٯبد مركبان يعدم فيو يركبها 
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كيسوقها على كجو ا٤باء إٔب ذلك الرب، ككاف يتكلم بالكالـ الذم يستحي منو عرفان، كخطب مرة عركسان فرآىا 
 .فأعجبتو فتعرل ٥با ٕبضرة أبيها

كقاؿ انظرم أنت اآلخرل حٌب ال تقوٕب بعد ذلك بدنو خشن أك فيو برص أك غّب ذلك ٍب مسك ذكره، 
كقاؿ انظرم ىل يكفيك ىذا، كإال فرٗبا تقوٕب ىذا ذكره كبّب ال أحتملو أك يكوف صغّبان ال يكفيك فتقلقي مِب 
كتطليب زكجان أكرب آلة مِب، ككاف لو بنت ٰبملها على ظهره أم موضع ذىب حٌب كربت، كىو ٰبملها على 

خوفان من أكالد الزنا، ككاف رٗبا ذىب ليغسل ٥با ثؤّا ُب الربكة فيحفر ٥با ُب اْلرض، كيردـ : كتفو، كىو يقوؿ
 .اىػ " الَباب عليها حٌب ينشف ثؤّا

ككاف رضى اهلل عنو إذا رأل امرأة أك أمرد راكده عن نفسو، كحسن على : "كقاؿ ُب ترٝبة علي أبو خوذة 
مقعدتو سواء كاف ابن أمّب أك ابن كزير، كلو كاف ٕبضرة كالده أك غّبه، كال يلتفت إٔب الناس، كال عليو من 

أحد ككاف إذا حضر السماع ٰبمل ا٤بنشد، كٯبرم بو كا٢بصاف، كأخرب٘ب الشيخ يوسف ا٢بريثي رضي اهلل عنو 
كنت يومان ُب دمياط، فأراد السفر ُب مركب قد انوسقت، كٓب يبق فيها مكاف ْلحد فقالوا للريس إف : قاؿ

أخذتت ىذا غرقت ا٤بركب ْلنو يفعل ُب العبيد الفاحشة، فأخرجو الريس من ا٤بركب فلما أخرجوه من ا٤بركب 
يا مركب تسمرم، فلم يقدر أحد يسّبىا بريح، كال بغّبه، كطلع ٝبيع من فيها، كٓب تسر، كأخرب٘ب أيضان : قاؿ

أنو نزؿ معو ُب مركب، فمرس عليها الريح فضرّٔا بعكازه فلم تتزحزج فنزؿ ىو كعبيده ٲبشوف على ا٤باء إٔب أف 
. كصلوا إٔب شربْب، كالناس ينظركف ذلك

ككاف رضي اهلل عنو ٱبرج خلفو على قرقماش أمّب كبّب كاف أياـ الغورم، فيضربو ٕبضرة جنده فإذا آ٤بو 
الضرب يهرب منو فيتبعو، فإذا قفل عليو الباب خلعو فال يستطيع أحد أف يرده حٌب يرجع ىو بنفسو، 

لعبد من عبيده ما معُب كالـ الشيخ : مرة أحذر أف تنيكك أمك، فقلت: كاجتمعت بو مرات عديدة، كقاؿ ٕب
(. )اىػ" ٰبذرؾ أف يدخل حب الدنيا ُب قلبك ْلف الدنيا ىي أمك: قاؿ

ك٤با دخلت بزكجٍب فاطمة أـ عبد الرٞبن كىي بكر مكثت ٟبسة  : "كقاؿ الشعرا٘ب متحدثان عن نفسو 
شهور ٓب أقرب منها، فجاء٘ب، كأخذ٘ب، كىي معي، كفرش ٕب فرشان فوؽ ركن القبة الٍب على يسار الداخل، 

. اىػ " أزؿ بكارُتا ىنا، فكاف اْلمر تلك الليلة: كطبخ ٕب حلول، كدعا اْلحياء، كاْلموات إليو، كقاؿ

إف : كحكى ٕب خادـ سيدم أيب ا٣بّب الكليباٌب أف شخصان أتاه كأخربه أنو قاؿ للشيخ: "كقاؿ الشعرا٘ب 
ائتِب بوعاء، فأتاه بو، فتغوط لو فيها : زكجٍب حامل، كقد اشتهت مأمونية ٞبوية، كٓب أجدىا، فقاؿ لو الشيخ
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 ()كأكلت منها لعدـ اعتقادم أهنا غائط: فقاؿ ا٣بادـ! مأمونية سخنة

كقفت أصلي ُب جامع ا٤برأة، فدخل علي رجل : قاؿ ا٢بمصا٘ب: "قاؿ النبها٘ب ُب ترٝبة إبراىيم النبتيٍب 
ضاقت عليو الدنيا كما كجد إال : من ا١بند كمعو أمرد، كقصد بو جهة ا٤براحيض، فتشوشتي ُب نفسي، كقلت

! ما فضولك؟ كما أدخلك يا كذا ككذا؟ كسبِب كشتمِب: كٓب أنطق بذلك، فقاؿ ٕب إبراىيم ا٤بذكور! ا١بامع
 .( )كما لك كذاؾ؟ إٔب غّب ذلك! ال تتعرض: كقاؿ

زقْب : ادع ٕب أف يرزقِب كلدان ذكران، فقاؿ: كأتتو امرأة كقالت: "كقاؿ ُب ترٝبة أٞبد بن جعد اْلبيِب سَبي
كاهلل ما قلت لك إال بعد ما مسستي ذكره بيدم ىذه، كلكن أراد : فوضعت أنثى، فقالت لو فيو، فقاؿ! ذلك

أف ييكذّْب ىذه اللحية
() . 

ما حكاه حشيش ا٢بمصا٘ب، أنو مر عليو : كمن كراماتو: " كقاؿ ُب ترٝبة علي نور الدين بن العظمة 
يومان، فجرل ُب خاطره اإلنكار عليو لعدـ سَب عورتو، فما ًب لو ىذا ا٣باطر إال كقد كجد نفسو بْب إصبعْب 

. ()انظر إٔب قلؤّم كال تنظر إٔب فركجهم: من أصابعو يقلبو كيف شاء، كيقوؿ لو

: كمن كراماتو رضي اهلل عنو ما أخرب٘ب بو ا٢باج إبراىيم ا٤بذكور  ، قاؿ: " كقاؿ ُب ترٝبة علي العمرم 
دخلت ُب ىذا النهار إٔب ا٢بماـ مع شيخنا الشيخ علي العمرم، كمعنا خادمو ٧بمد الدبوسي الطرابلسي، كىو 

فرأيت من الشيخ كرامة من أعجب خوارؽ : أخو إحدل زكجات الشيخ، كٓب يكن ُب ا٢بماـ غّبنا، قاؿ
العادات كأغرّٔا، كىي أنو أظهر الغضب على خادمو ٧بمد ىذا كأراد أف يؤدبو، فأخذ الشيخ إحليل نفسو 

بيديو االثنتْب من ٙبت إزاره، فطاؿ طوالن عجيبان ٕبيث إنو رفعو على كتفو كىو زائد عنو، كصار ٯبلد بو خادمو 
ا٤بذكور، كا٣بادـ يصرخ من شدة اْلٓب، فىعل ذلك مرات ٍب تركو، كعاد إحليلو إٔب ما كاف عليو أكالن، ففهمت 

ك٤با حكى ٕب ذلك ا٢باج إبراىيم، . أف ا٣بادـ قد عمل عمالن يستحق التأديب، فأدَّبو ّٔذه الصورة العجيبة
ال تصدقو كانظر، ٍب أخذ بيدم با١برب عِب، : حكاه ٕبضور الشيخ، ككاف الشيخ كاقفان، فقاؿ ٕب الشيخ

ككضعها على موضع إحليلو، فلم أحس بشيء مطلقان، حٌب كأنو ليس برجل بالكلية، فرٞبو اهلل كرضي عنو ما 
(.  )أكثر عجائبو ككراماتو

ىاتوا ٕب مائة من ا٤بتالكات ، كىي قطع صغّبة من : فقاؿ: "كقاؿ ُب ترٝبة حسن سكر الدمشقي 
الفضة ا٤بغشوشة، فجاءكا لو ٗبائة متاليك، فأخذىا كألقاىا ُب فمو كابتلعها، كُب ا٢باؿ جلس بصورة مىن يقضي 

                                                 

 (.2/44: )اْلنوار القدسية ُب القواع ()

(. 1/414: )جامع كرامات اْلكلياء ()
 (.1/523: )جامع كرامات اْلكلياء ()

 (.2/378: )جامع كرامات اْلكلياء ()

 (.2/396: )جامع كرامات اْلكلياء ()
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حاجة اإلنساف، فأخرجها من أسفلو دنانّب من الذىب، فأخذكىا، ككانت ىي السبب ُب غُب أيب لبدة 
 ( .)ا٤بذكور

خرجت أنا كٝباعة من التونسية إٔب زيارة الشيخ عدم رضي اهلل عنو، : "كقاؿ ُب ترٝبة إ٠باعيل التونسي 
كل شيخ ال يعلم مريده : فلما كصلنا سلمنا عليو كجلسنا نتحاكر ُب كرامات اْلكلياء كدرجاُتم، فقاؿ الشيخ

ىذا أمر صعب، : كم ينقلب ُب الليل قلبةن ما ىو شيخ، كلو أنو ُب مشرؽ اْلرض أك مغرّٔا؛ فقلت ُب نفسي
فلما رجعت إٔب بيٍب، ىجرت زكجٍب شهران كامالن، فعلم الشيخ عدم ٗبا ! أنا أجامع زكجٍب، كالشيخ ينظر إٕب؟

أنا عليو، فوصى ٝباعة من الفقراء آّاكرة أنكم إذا توجهتم إٔب منازلكم، يتوجو أحدكم إٔب التونسية، كيقوؿ 
الشيخ : أٲبا أحب! يا إ٠باعيل: فلما كصلت كسلمت عليو زجر٘ب كانتهر٘ب، كقاؿ...ٯبيء إٔب عندم: إل٠باعيل

(.  )يبصر مريده على حالؿ أك على حراـ؟ ال تعد إٔب مثلها؛ فقابلت أمره بالسمع كالطاعة كانصرفت راجعان 

يا : دخل يومان على عمي الشيخ عدم ثالثوف فقّبان، فقاؿ عشرة منهم: قاؿ أبو الربكات: "كقاؿ 
سيدم، تكلم لنا ُب شيء من ا٢بقيقة، فتكلم ٥بم، فذابوا، كبقي موضعهم حومة ماء؛ كتقدـ العشرة الثانية، 

يا سيدنا تكلم لنا ُب : تكلم لنا ُب شيء من حقيقة احملبة، فتكلم فماتوا، ٍب تقدـ اآلخركف كقالوا: فقالوا لو
(.  )شيء من حقيقة الفقر، فتكلم ٥بم، فنزعوا ما كاف عليهم من الثياب، كخرجوا عرايا إٔب الربية

فأراد الوإب أف يرل منو شيئان من ذلك، فقاؿ لو الشيخ : "كقاؿ ُب ترٝبة عبد الكرٙب القاكم الدمشقي 
: ٫بن نفعل ذلك، فقاؿ: ال أفعل، فقاؿ: ىل تقدر أف تشرب ٝبيع ما ُب ىذه الربكة من ا٤باء؟ فقاؿ: عبد اهلل

افعلوا، فأمر بعضهم سران بأف يظهر بأنو يشرب من الربكة، كأمر آخر بأف يفتح ٦براىا من جهة أخرل، ففعال 
كأنا أشرّٔا أيضان : ذلك، فبعد قليل فرغت الربكة؛ فلما ظهر للشيخ القاكم أف ذلك الرجل شرب الربكة قاؿ

فاملئوىا؟ فَبكوىا حٌب امتألت، فقاـ الشيخ القاكم، كأخذه حاؿ عجيب، ككضع فمو ُب الربكة فصار يشرب 
كا٤باء ٱبرج من إحليلو، كٓب يزؿ كذلك يدخل ا٤باء من فمو كٱبرج من إحليلو إٔب أف فرغت الربكة؟ كىي من 

( . )أعظم كراماتو، فاعتقده الوإب كغّبه اعتقادان عظيمان 

أنو كاف يأمر السحاب أف : كمن كراماتو: "كقاؿ ُب ترٝبة عيبيد أحد أصحاب الشيخ حسْب أيب علي 
ٲبطر فيمطر لوقتو، ككل من تعرض لو بسوء قتلو با٢باؿ ُب ا٢باؿ؛ دخل مرة ا١بعفرية، فتبعو ٫بو ٟبسْب طفالن 

! يا عزرائيل إف ٓب تقبض أركاحهم ْلعزلنك من ديواف ا٤بالئكة، فأصبحوا موتى أٝبعْب: يضحكوف عليو، فقاؿ
اسكت أنت، فخرس كعمي كصم؛ كسافرى ُب سفينة فوحلت كٓب : اسكت، فقاؿ لو: كقاؿ لو بعض القضاة

                                                 

 (.2/42: )جامع كرامات اْلكلياء ()

 (.2/299)جامع كرامات اْلكلياء  ()

 (.2/299: )جامع كرامات اْلكلياء ()

 (.222، 2/221: )جامع كرامات اْلكلياء ()
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(. )اربطوىا ٖبيط ُب بيضي، ففعلوا، فجرىا حٌب خلَّصها من الوحل: ٲبكن تعوٲبها، فقاؿ

ككاف يقاؿ لو الشيخ جليلو ، رايو ُب بّبكت بلباس : "كقاؿ النبها٘ب ُب ترٝبة عبدا١بليل اْلرناءكطي 
اْلرناءكط ، كيتكلم العربية ْلنو عسكريان ُب ىذه البالد ، ٍب حصلت لو جذبة فَبؾ خدمة ا٢بكومة ، كمن 
ظريف أمره أنو كاف ٯبمع الدراىم من الناس كينفقها على النساء كالعجائز البغايا الالٌب كسدف كصرف ٕبالو 
اليقبل عليهن أحد من الفساؽ فكاف ٯبمعهن ُب حجره كينفق عليهن ماٯبمعو كيأكم إليهن كيناـ عندىن 

. اىػ " كٱبدمنو

من كراماتو ما حكاه اليافعي عن بعض الثقات، : قاؿ ا٤بناكم: "كقاؿ ُب ترٝبة رٰباف بن عبد اهلل العد٘ب 
! ىذا الذم يدَّعي الصالح يقدـ على ىذا: أف بعض أىل عدف رآه يفعل بعض ا٤بنكرات، فأنكر عليو كقاؿ

(. )فاحَبؽ بيتو بالنار تلك الليلة

عن ، كحدثِب ٝباعة من ا٤بصريْب منهم ٧بمد بن عبدالوىاب الليثي: "كقاؿ أٞبد بن صديق الغمارم 
فإذا ، أنو كاف ٯبلس ُب ا٤بقهى ، آّذكب ٧بمد بن عبدالسالـ ػ ا٤بتقدـ لو تلك الكرامة مع عبدالسالـ غنيم ػ

، ككاف إذا جلس أحد ٔبنبو يأخذ بيده فيضعو على ذكره ، حصل لو حاؿ صار يبوؿ ُب الكوز كيشرب بولو 
. اىػ"كيأمره أف يبقى ماسكان بو إٔب أف يأذف لو

كسيدنا عمر البار اْلخّب صاحب الَبٝبة الشهّبة لو كقائع مع مشاٱبو  ":كقاؿ عبداهلل بن أٞبد باسوداف 
كثّبة من ىذا القبيل يبادركنو باالسرار كيغشونو باْلنوار كقابليتو تستلقح ٗبا معا٘ب أذكاقهم كمشارّٔم كتستغنم 
فرص نفحاُتم كطلوع ٠بش ٢بظاُتم ُب مشارقهم كمغارّٔم ،قاؿ أخوه سيدنا كشيخنا العيدركس نفع اهلل ّٔم 
زرت أنا كاْلخ عمر مرة ٢بضرموت فكنا إذا أتينا لسيدم العارؼ باهلل تعأب حامد بن عمر حامد باعلوم نفع 
لقح ، 

ي
اهلل بو بَبٙب أرل اْلخ عمر يتلبس ٕبالة كحالة اْلنثػى ، كسيدم ا٢ببيب حامد يتوجو إليو ّٔمة الذكر ا٤ب

اشاىد ذلك منهما مشاىدة حسية معنوية ، ٥با أثر ُب ا٣بارج يتبْب ٕب عند ذلك سر الولوج كالعركج ُب تلك 
.  اىػ " ا٤بعارج كاالندراج ُب اسرار تلك

كحكي أنو دخل بعضهم على بشر بن ا٢بارث رضي اهلل تعأب عنو ُب يـو شديد الربد، : "كقاؿ اليافعي 
يا أبا نصر، الناس يزيدكف ُب مثل ىذا اليـو من الثياب، : فقلت لو: كقد تعرل من الثياب، كىو ينتفض، قاؿ

ذكرت الفقراء كما ىم فيو كٓب يكن ٕب ما أكاسيهم بو، فأردت أف أكاسيهم : كأنت قد نقصت؟ فقاؿ
                                                 

 (.2/286: )جامع كرامات اْلكلياء ()

 ( .2/147) جامع كرامات اْلكلياء 

 (.2/78: )جامع كرامات اْلكلياء ()

( . 54-53ص) جؤنة العطار ُب طيرؼ الفوائد كاْلخبار 
 ( .262-2/261) فيض اْلسرار 
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 (!! )بنفسي

كال يزالوف يتعاطوف ما يؤدم إٔب إساءة الظن ّٔم كسقوطهم من قلوب ا٣بلق كرميهم ٥بم : "كقاؿ 
بالعظائم، ال ٰبتفلوف ٗبدح ا٣بلق كال بذمهم استجالبان لكماؿ اإلخالص، كاسترباءن للنفس من شوائب الشرؾ 

ا٣بفي الذم ال يسلم منو إال ا٣بواص، ال يبإب أحدىم بكونو بْب ا٣بلق زنديقان إذا كاف عند اهلل صديقان؛ 
فبعضهم يوىم الناس أنو ال يصلي كال يصـو كىو يصلي كيصـو ُب الباطن فيما بينو كبْب اهلل تعأب، كقد شوىد 

كبعضهم إذا ناـ عند الناس يوٮبهم أنو نائم، كٱبرج إٔب ! منهم كثّب يصلوف ُب ا٣بلوات كال يصلوف بْب الناس
، بل يصلي الصبح بوضوء العشاء كبعضهم يصلي بْب ! بعض ا٤بزابل يوٮبهم أنو يبوؿ، كليس بو بوؿ كال نـو

كبعضهم يكشف ! الناس، كلكن ال ييرل ُب الصالة، بل ٰبتجب عن الناس ٕبالو، إخفاء للمحاسن كما تقدـ
كبعضهم ٯبعل قصبتو بْب رجليو كيعدك عليها كأهنا ! كبعضهم يشتم الناس باْللفاظ القبيحة! عورتو بْب الناس

كبعضهم جاء بعض ا٤بلوؾ يزكره ُب عسكره، فاستدعى بطعاـ ! كبعضهم يشتمل ببعض ا٢برؼ الدنيئة! فرسو
كبعضهم يأخذ شيئان للناس حٌب ينسبوه إٔب ! كجعل يأكل أكالن بشيعان شنيعان، فانصرؼ عنو ا٤بلك ٤با رأل ذلك

 .اىػ!! ()اللصوصية كيزكؿ عنو شهرة الصالح

: فقاؿ. سألِب الشيخ أبو الربيع عن بعض ما كنت أرل؟ فأخفيت عنو شيئان : كركينا عنو قاؿ: "كقاؿ 
(  . )أعلي تتسَب؟ كاهلل لقد رأيتك ُب ظهر أبيك قبل ظهورؾ

. بيِب أكصِب: ككاف ْليب سعيد ا٣براز ابنه مات قبلو، فرآه ُب ا٤بناـ، فقاؿ لو: "أبو القاسم القشّبم كقاؿ 
فما لبس القميص : قاؿ! ال ٘بعل بينك كبْب اهلل قميصان : فقاؿ. زد٘ب: فقاؿ...ال تعامل اهلل على ا١بنب: فقاؿ

 .()ثالثْب سنة

إف غّب الوٕب إذا انكشفت عورتو نفرت منو ا٤بالئكة الكراـ؛ ْلف ا٢بياء يغلب عليهم، )): قاؿ الدباغ 
كا٤براد بالعورة العورة ا٢بسية، كىي ظاىرة، كالعورة ا٤بعنوية الٍب تكوف بذكر آّوف كألفاظ السَّفىو، كأما الوٕب فإهنا 

ال تنفر منو إذا كقع لو ذلك؛ ْلنو إ٭با يفعلو لغرضو صحيح، فيَبؾ سَب عورتو ٤با ىو أكٔب منو؛ ْلف أقول 
ا٤بصلحتْب ٯبب ارتكابو، كيؤجر على سَب عورتو كإف ٓب يفعلو، ْلنو ما منعو من فعلو إال ما ىو أقول منو، 

 (...)كلوال ذلك اْلقول لفعلو، فكأنو فعلهما ٝبيعان فيؤجر عليهما معان 

" كشعر عانتو مغطي على عورتو فأجل ذلك ٠بوه اللبدم: "كقاؿ كد ضيف اهلل ُب  ترٝبة علي اللبدم 

                                                 

(. 231:ص)نشر احملاسن الغالية،  ()
(. 303:ص)نشر احملاسن الغالية،  ()
 (.50:ص)نشر احملاسن الغالية،  ()

 (.180:ص)الرسالة القشّبية،  ()

 (.233:ص)اإلبريز،  ()
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 .اىػ 

كصحب تلميذ شيخا فرآه قد زنا بأمره فلم يتغّب من خدمتو كال : "كقاؿ ٧بمد عبد احملمود نور الدائم 
اختل ُب شيء من مرسومات شيخو كال أظهر لو نقص ُب احَباـ ُب احَبامو كقد عرؼ الشيخ أنة رآه فقاؿ لو 

يا بِب عرفة أنك رأيتِب حْب فسقت بتلك ا٤برأة ككنت انتظر نفارؾ عِب من أجل ذلك فقاؿ التلميذ يا سيدم :
اإلنساف معرض ّٓارم أقدار اهلل عليو كإ٘ب من الوقت الذم دخلت ٣بدمتك ما دخلت علي أنك معصـو إ٭با 
خدمتك عارؼ بطريقة اهلل كبكيفية السلوؾ علية الذم ىو طليب ككونك تز٘ب شيء بينك كبْب ربك ،فقاؿ لو 

الشيخ كفقت كسعدت إال فال ٍب قاؿ الفرؽ بْب معصية الوٕب كالفاسق الوٕب يطيع اهلل علي ا٤بعصية كشفا 
 .اىػ " كإ٥باما كالفاسق علي العكس كمن ٓب يطلعو اهلل علي معصية فهو فاسق

 

                                                 

 ( .156ص ) الطبقات ُب خصوص اْلكلياء كالصا٢بْب كالعلماء كالشعراء ُب السواف 
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 االستغاثة
 

 . طلب الغوث ك النصر : االستغاثة لغة 

. مشركعة ، ك٩بنوعة : كاالستغاثة قسماف 
: االضتػاث١ املػسٚع١ : اٚاّل 

ًة ميٍرًدًفْب}:قاؿ تعإب  ًئكى ًدُّكيٍم بًأىٍلفو ًمنى اٍلمىالى . 9: اْلنفاؿ {ًإٍذ تىٍستىًغيثيوفى رىبَّكيٍم فىاٍستىجىابى لىكيٍم أى٘بّْ ٩بي
 

كىدىخىلى اٍلمىًدينىةى عىلىى ًحًْب غىٍفلىةو ًمٍن أىٍىًلهىا فػىوىجىدى ًفيهىا رىجيلىٍْبً }: قاؿ تعأب ُب قصة موسى عليو السالـ 
ا ًمٍن عىديكًّْه فىاٍستػىغىاثىوي الًَّذم ًمٍن ًشيعىًتًو عىلىى الًَّذم ًمٍن عىديكًّْه فػىوىكىزىهي ميوسىى فػىقىضىى  ا ًمٍن ًشيعىًتًو كىىىذى ًف ىىذى يػىٍقتىًتالى

ا ًمٍن عىمىًل الشٍَّيطىاًف ًإنَّوي عىديكّّ ميًضلّّ ميًبْبه  كىًإًف اٍستػىٍنصىريككيٍم ُب }: ، كقاؿ تعأب  [15: القصص] {عىلىٍيًو قىاؿى ىىذى
نػىهيٍم ًميثىاؽه  نىكيٍم كىبػىيػٍ يًن فػىعىلىٍيكيمي النٍَّصري ًإالَّ عىلىى قػىٍوـو بػىيػٍ  [ .72: اْلنفاؿ] {الدّْ

. ك٩با يدؿ علي جوازىا اسغاثة الناس يـو القيامة باالنبياء 
: (ايػسن١ٝ)االضتػاث١ املُٓٛع١ : ثاّْٝا   

 

. اذا كاف ميتان  -ُ
. اذا كاف حيان غائبان  -ِ
، اك  (حاضرا كاف اك غائبا)اذا طيلب ما ال يقدر عليو اال ا٣بالق سواء كاف ا٤بخلوؽ حيان  -ّ
. كاف ميتان 

 :غبٗات 

 إٔ عُس نتب عاّ ايسَاد٠ إىل أبٞ َٛض٢ بايبؿس٠ إٔ غٛثاٙ أل١َ ستُد: ايػب١ٗ االٚيٞ 

كاهلل ما هنينا أحدان عن االستغاثة ٗبثل ما فعل عمر من اٚباذ الوسائل : "قاؿ الشيخ عبد الرٞبن دمشقية 
الشرعية ، كلذلك كتب االستغاثة ُب رسالة كأرسلها ، كٓب يناد ُب ا٥بواء ، كأرسلها إٔب اْلحياء القادرين ، كٓب 

.  اىػ " يا رسوؿ اهلل غوثاه ْلمة ٧بمد : يقل 

.  قايٛا إٔ اٜات ايٓٗٞ عٔ االضتػاث١ امنا ٖٞ خاؾ١ باالؾٓاّ:  ايػب١ٗ ايجا١ْٝ 
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إف ا٤بشركْب الذين كردت فيهم تلك النصوص ليسوا كلهم - 1: " قاؿ الشيخ أبوبكر ٧بمد زكريا 
يعبدكف اْلصناـ، فإف منهم من يعبد اْلكلياء كالصا٢بْب، كمنهم من يعبد ا٤بالئكة، كمنهم من يعبد اْلنبياء، 

كمنهم من يعبد اْلحجار كىي ُب اْلصل صور رجاؿ صا٢بْب، كاْلدلة على ذلك كثّبة من القرآف الكرٙب، كمن 
ًٍلكيوفى كىٍشفى الضُّرّْ عىنكيٍم كىالى ٙبىًٍويالن [: أكضحها قولو تعأب أيكلىًئكى * قيًل اٍدعيواٍ الًَّذينى زىعىٍمتيم مّْن ديكنًًو فىالى ٲبى

ابىوي ًإفَّ عىذىابى رىبّْكى كىافى ٧بىٍذيكرنا مي اٍلوىًسيلىةى أىيػُّهيٍم أىقٍػرىبي كىيػىٍرجيوفى رىٍٞبىتىوي كىٱبىىافيوفى عىذى . ]الًَّذينى يىٍدعيوفى يػىٍبتػىغيوفى ًإٔبى رىًّّْٔ
:   فهذه اآلية ُب العقالء دكف شك كإف اختلف ا٤بفسركف ُب تعيينهم

كاف نفر من ): ا١بن، فقد ركل البخارم كمسلم، عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قاؿ: فقيل-   أ
أيكلىًئكى الًَّذينى يىٍدعيوفى [: اإلنس يعبدكف نفرنا من ا١بن، فأسلم النفر من ا١بن كاستمسك اإلنس بعبادُتم، فنزلت

مي اٍلوىًسيلىةى  (. فأسلم ا١بنيوف، كاإلنس الذين كانوا يعبدكف ال يشعركف: )كُب ركاية. (]يػىٍبتػىغيوفى ًإٔبى رىًّّْٔ
. كُب ركاية أخرل عن عبد اهلل بن مسعود أهنا نزلت ُب ا٤بالئكة، كمثلو عن عبد الرٞبن بن زيد-   ب
.  عزير كعيسى كأمو كا٤بالئكة، ريكم ذلك عن ابن عباس ك٦باىد: كُب ركاية أهنم-  ج

فهذه اْلقواؿ ا٤بنقولة عن السلف ُب تفسّب ىذه اآلية ليس بينها اختالؼ؛ ْلهنا عامة تشمل كل ىذه 
اْلقواؿ، إذ العربة بعمـو اللفظ ال ٖبصوص السبب، ٍب إنو ليس مراد من فسرىا با١بن أك ا٤بالئكة أهنا خاصة 

. بذلك، كإ٭با مراده ٦برد التمثيل
كىذه اْلقواؿ كلها حق، فإف اآلية تعم كل مىن كاف معبوده عبادنا هلل سواء كاف من ):  قاؿ شيخ اإلسالـ

ا٤بالئكة أك من ا١بن أك من البشر، كالسلف رضي اهلل عنهم ُب تفسّبىم يذكركف جنس ا٤براد باآلية على نوع 
ىذا، فاإلشارة إٔب نوعو ال إٔب : ا٣ببز؟ فّبيو رغيفنا، فيقوؿ: التمثيل، كما يقوؿ الَبٝباف ٤بن سألو ما معُب لفظ

. عينو
 كليس مرادىم بذلك ٚبصيص نوع دكف نوع من مشوؿ اآلية للنوعْب، فاآلية خطاب لكل من دعا من 
دكف اهلل مدعونا، كذلك ا٤بدعو يبتغي إٔب اهلل الوسيلة، كيرجو رٞبتو كٱباؼ عذابو، كىذا موجود ُب ا٤بالئكة 

. (كا١بن كاإلنس
أف الذين يدعوىم ا٤بشركوف ىم أنفسهم يتقربوف إٔب اهلل بالطاعات كيرجونو كٱبافونو، :  فمعُب اآلية

]. أىفىحىًسبى الًَّذينى كىفىريكا أىف يػىتًَّخذيكا ًعبىاًدم ًمن ديك٘ب أىٍكلًيىاء[: فكيف ٯبوز دعاؤىم؟ كىذا كقولو تعأب
كىم ا٤بالئكة كا١بن؛ ْلهنم ىم الذين –  كأما القوؿ بأنو ال تعم إال الذين كانوا أحياء ُب كقت النزكؿ 

فقيو نظر؛ ْلنو – يتقربوف كيرجوف كٱبافوف كقت نزكؿ اآلية، كأمَّا الذين ماتوا مثل عزير كمرٙب فال تشملهم 
: إف اآلية تذكر صفتهم ُب حاؿ حياُتم فقد كانوا يتقربوف إٔب اهلل تعأب، كٲبكن أف يقاؿ أيضنا: ٲبكن أف يقاؿ

إهنم ما زالوا يتقربوف كما كرد أف موسى يصلي ُب قربه، كأما الرجاء كا٣بوؼ فال ينقطع إال بعد دخوؿ ا١بنة يـو 
. القيامة
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كقد اتفقت أقواؿ .  فتبٌْب ّٔذا أف اآلية ُب ا٤بعبودين من العقالء من دكف ٚبصيص صنف دكف صنف
اْلصناـ؛ ْلنو : كليس ا٤براد): يقوؿ الرازم: ا٤بفسرين على أف ىذه اآلية ُب ا٤بدعوين العقالء كليست ُب اْلصناـ

مي اٍلوىًسيلىةى [: تعأب قاؿ ُب صفتهم ، كابتغاء الوسيلة إٔب اهلل تعأب ال يليق ]أيكلىًئكى الًَّذينى يىٍدعيوفى يػىٍبتػىغيوفى ًإٔبى رىًّّْٔ
. (باْلصناـ ألبتة

 ك٩با يدؿ على أف ا٤بشركْب الذين نزؿ فيهم القرآف يعبدكف غّب اْلصناـ ما بيَّنو اهلل سبحانو كتعأب ُب 
كتبو من الشرؾ با٤بالئكة، كالشرؾ باْلنبياء، كالشرؾ بالصا٢بْب، كالشرؾ بالكواكب، كالشرؾ باْلصناـ، 

كقد سبق معنا بياف أنواع الشرؾ الٍب كانت موجودة ُب . كالشرؾ با١بن، كأصل ذلك كلو الشرؾ بالشيطاف
ا١باىلية، كاستدللنا لكل ىذا اْلنواع من الشرؾ بدالالت القرآف كالسنَّة كمن أخبار العرب كتارٱبهم ٗبا ال مزيد 

. عليو
إف تلك اْلصناـ : لو سٌلمنا أف تلك النصوص كردت ُب اْلصناـ فقط على سبيل التنزؿ فإننا نقوؿ- 2 

إْب، إهنا أ٠باء رجاؿ صا٢بْب من قـو نوح، كما ... كد كسواع كيغوث: ىي ٛباثيل لقـو صا٢بْب؛ فقد ثبت ُب
. كقد تقدـ معنا ذكر ذلك كلو بالتفصيل. ثبت أف الالت رجل يلت السويق للحجيج

 فعلى ىذا فعبادة اْلصناـ ترجع ُب ا٢بقيقة إٔب عبادة الصا٢بْب فهي اْلساس ُب العبادة كأصل الفتنة 
كقد ذكر كثّب من علماء اإلسالـ ىذا ا٤بعُب كبيَّنوا أف عبادة اْلصناـ ترجع إٔب عبادة العقالء من . كرأس البلية

. ا٤بالئكة كاْلنبياء كالصا٢بْب أك الكواكب
إف تلك النصوص عامة شاملة ١بميع ا٤بدعوين من دكف اهلل سواء كانوا من اْلصناـ ا١بامدات أك - 3 

. العقالء؛ ْلف تلك النصوص كردت بألفاظ العمـو فتشمل ا١بميع
كىالًَّذينى يىٍدعيوفى ًمن ديكًف الٌلًو الى ٱبىٍليقيوفى [:  كبعض تلك النصوص جاءت بألفاظ خاصة بالعقالء، ٫بو

ٍيئنا كىىيٍم ٱبيٍلىقيوفى  كليست ىذه اآلية ُب اْلصناـ كما يزعمو . ]أىٍمواته غىيػٍري أىٍحيىاء كىمىا يىٍشعيريكفى أىيَّافى يػيبػٍعىثيوفى * شى
. ٓب ٱبرب بو إال عن العقالء؛ كْلف اْلصناـ من اْلخشاب كاْلحجار ال ٰبلها ا٤بوت (الذين)من ٓب يتدبر؛ ْلف 

 كّٔذا يتبْب أف النصوص عامة لكل ا٤بدعوين من العقالء كغّبىم، كمن اٌدعى التخصيص بغّب العقالء 
ْلف ا٢بكم كاحد إذا حصل ٤بن يعتقد ُب )فعليو الربىاف كال برىاف لو يدؿ على الفرؽ بْب العقالء كغّبىم؛ 

الوٕب كالقرب ما كاف ٰبصل ٤بن كاف يعتقد ُب الصنم كالوثن، إذ ليس الشرؾ ىو ٦برد إطالؽ بعض اْل٠باء على 
بعض ا٤بسميات، بل الشرؾ ىو أف يفعل لغّب اهلل شيئنا ٱبتص بو سبحانو، سواء أطلق على ذلك الغّب ما كاف 

... تطلقو عليو ا١باىلية أك أطلق عليو ا٠بنا آخر، فال اعتبار باالسم قط
 كقد علم كل عآب أف عبادة الكفار لألصناـ ٓب تكن إال بتعظيمها كاعتقاد أهنا تضر كتنفع، كاالستغاثة 

. (...ّٔا عند ا٢باجة كالتقرب ٥با ُب بعض ا٢باالت ٔبزء من أموا٥بم، كىذا كلو قد كقع من ا٤بعتقدين ُب القبور
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 ، ؛ ْلهنا جاءت بصيغة ا٤بوصوؿ كىي من صيغ العمـو  كإ٭با قلنا بأف اآليات جاءت بألفاظ العمـو
ًٍلكيوفى ًمن ًقٍطًمّبو [: كقولو كىالى تىدٍعي ًمن ديكًف الٌلًو مىا الى يىنفىعيكى كىالى : [، كقولو]كىالًَّذينى تىٍدعيوفى ًمن ديكنًًو مىا ٲبى
. ]قيًل اٍدعيواٍ الًَّذينى زىعىٍمتيم مّْن ديكنًوً [: ، كقولو]يىضيرُّؾى 

 فهذه ا٤بوصالت ُب كالـ اهلل ككالـ رسولو كاقعة على كل مدعو كمعبود نبيِّا كاف أك ملكنا أك صا٢بنا، 
إنسيِّا أك جنيِّا، حجرنا أك شجرنا متناكلة لذلك بأصل الوضع، فإف الصلة كاشفة كمبٌينة للمراد، كىي كاقعة على 

. كل مدعو من غّب ٚبصيص، كىي أبلغ كأدؿ كأمشل من اْلعالـ الشخصية كا١بنسية
 كىذا ىو الوجو ُب إيثارىا على اْلعالـ، كشرط الصلة أف تكوف معهودة عند ا٤بخاطب، كا٤بعهود عند 
مىن يعقل ًمن أصناؼ بِب آدـ أف اْلنبياء كا٤بالئكة كالصا٢بْب قد عبدكا مع اهلل كقصدىم ا٤بشركوف بالدعاء ُب 

. حاجاُتم
 فتبْبَّ ٩با سبق بطالف القوؿ بأف النصوص كاردة ُب اْلصناـ، كاتضح أهنا عامة لكل معبود من دكف اهلل 

. اىػ"تعأب

: ايػب١ٗ ايجايج١ 

: أف منافقان ُب زمن النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف يؤذم ا٤بؤمنْب ، فقالوا : حديث االستغاثة كىو 
.  إنو ال يستغاث يب إ٭با يستغاث باهلل : قواموا بنا نستغيث برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، فقاؿ 

قوموا بنا نستغيث برسوؿ اهلل صلى اهلل ): قولو: "قاؿ سليماف بن عبد اهلل بن ٧بمد بن عبد الوىاب 
مرادىم االستغاثة بو فيما يقدر عليو بكف ا٤بنافق عن أذاىم، بنحو ضربو أك زجره، ال االستغاثة  . (عليو كسلم

. بو فيما ال يقدر عليو إال اهلل
فيو التصريح بأنو ال يستغاث بالنيب صلى اهلل : قاؿ بعضهم" إنو ال يستغاث يب كإ٭با يستغاث باهلل: "قولو

كالظاىر أف مراده صلى اهلل عليو كسلم إرشادىم إٔب التأدب مع اهلل . عليو كسلم ُب اْلمور، كإ٭با يستغاث باهلل
ُب اْللفاظ، ْلف استغاثتهم بو صلى اهلل عليو كسلم من ا٤بنافق من اْلمور الٍب يقدر عليها، إما بزجره أك تعزيره 
ك٫بو ذلك، فظهر أف ا٤براد بذلك اإلرشاد إٔب حسن اللفظ كا٢بماية منو صلى اهلل عليو كسلم ١بناب التوحيد، 

فإذا كاف ىذا كالمو صلى اهلل عليو كسلم ُب االستغاثة بو فيما يقدر عليو، فكيف . كتعظيم اهلل تبارؾ كتعأب
باالستغاثة بو أك بغّبه ُب اْلمور ا٤بهمة الٍب ال يقدر عليها أحد إال اهلل كما ىو جار على ألسنة كثّب من 

. اىػ " كقىلَّ من يعرؼ أف ذلك منكر، فضالن عن معرفة كونو شركنا! الشعراء كغّبىم؟
:  ايػب١ٗ ايسابع١ 

                                                 

 . 1268-1258 / 3 الشرؾ ُب القدٙب كا٢بديث 
( . 199ص ) تيسّب العزيز ا٢بميد ُب شرح كتاب التوحيد الذل ىو حق اهلل على العبيد 
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أف اْلنبياء كاْلكلياء مكرموف عند اهلل كأف ما ٰبصل : كمن شبهاُتم : "قاؿ الشيخ عبد الرٞبن دمشقية 
. كأف اهلل أعطاىم ما ٓب يعط غّبىم . لسائليهم من اإلجابة إ٭با ىو من معجزاُتم ككراماُتم 

أف أكـر ىذه اْلمة نبيها كٓب يستغث بو الصحابة بل تركوا التوسل بو بعد موتو كما ركاه : ا١بواب 
. البخارم عن عمر ُب قصة االستسقاء 

كاإلٲباف  {الًَّذينى آمىنيواٍ كىكىانيواٍ يػىتػَّقيوفى  }إف ىناؾ شرطْب للوالية ٮبا اإلٲباف كالتقول كما قاؿ تعأب 
كالتقول ُب القلب ال ٲبكن االطالع عليهما ، كال ٰبق ْلحد إثباُتما أك نفيهما ، فا٢بكم عليهم بأهنم أكلياء 

فىالى تػيزىكُّوآ أىنفيسىكيٍم ىيوى أىٍعلىمي ٗبىًن  }فإنك منهي عن تزكية نفسك . كىو خطأ آخر . إثبات إلٲباهنم كتقواىم 
. فكيف تزكي غّبؾ .  {اتػَّقىى 

فليس من حكم على شخص بأنو ُب النار يكوف ىو ا٤بخطئ فقط ، كلكن . فهذا حكم بالنيابة عن اهلل 
. من حكم عليو با١بنة نيابة عن اهلل فهو ٨بطئ أيضان 

أف ىذا عْب ما يتعلق بو النصارل ، فإهنم ٰبتجوف على غّبىم ٗبا عاينوه من معجزات ا٤بسيح ككرامات 
كُب كل مرة ٚبرج صرخة من كنيسة كتزعم راىبة أف مرٙب ظهرت عليها ، كإ٭با ىو شيطاف يظهر للناس . أمو 

بصورة الوٕب ا٤بيت كيقضي ٥بم حوائجهم باسم ىذا الوٕب ٛبامان كما كانت تفعل الشياطْب عند اْلصناـ 
. فتخاطب من يدعو اْلصناـ ٙبتاؿ على ا١بهاؿ لتزيدىم ٛبسكان بشركهم كٚبدعهم ّٔذه ا٢بيل 

كمن ذا الذم يزعم أف كل من أعطى شيئان جاز طلبو منو ؟ فالصياـ كالقرآف يشفعاف يـو القيامة كما 
كٞبلة العرش يستغفركف ، بل كحٌب ا٢بيتاف ُب البحر تستغفر لطالب العلم ، فلماذا ال تسألوف : جاء ُب ا٣برب 

الصياـ حوائجكم لعلو يشفع لكم ؟ أك لعلكم تسألوف ا٢بيتاف أف تستغفر لكم ، إذا كنتم قد أجزًب االستغاثة 
. اىػ !" فماذا ٲبنعكم بعد ذلك أف تستغيثوا بالصياـ كا٤بالئكة كا٢بيتاف ؟: با٤باء كبالصرب كالصالة 

: قايٛا إ ابٔ عُس ملا خدزت زدً٘ قاٍ ٜا ستُد : ايػب١ٗ ارتاَط١ 

أذكر أحب الناس " كاحتجوا بأف ابن عمر خدرت رجلو فقيل لو : "قاؿ الشيخ عبد الرٞبن دمشقية 
 . كزعم نبيل الشريف أف بعض احملرفْب حذفوا ياء النداء من كتاب اْلدب ا٤بفرد " يا ٧بمد " إليك ، فقاؿ 

. كىو مطالب بإثبات ا٤بخطوطة الٍب تثبت يا النداء من الكتاب ا٤بذكور
كقد ذكر الشيخ عبد الباسط الفاخورم مفٍب بّبكت الركاية كضبطها بدكف ياء النداء كىذا ا٤بوافق لركاية 

سفياف ، كطبع كتابو بدار نشر حبشية، كلكن بتحقيق شيخ حبشي ا٠بو أسامة السيد اضطر إٔب التعقيب على 
 . ذلك 
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" فضل اهلل الصمد " كأٮبها نسخة " اْلدب ا٤بفرد" على أنِب رجعت إٔب النسخ ا٤بطبوعة كاحملققة لكتاب 
الٍب قورنت ٗبخطوطات عديدة كٓب ٯبد احملقق لفظ النداء ، كحٌب كجودىا ُب بعض النسخ دكف اْلخرل يبطل 

فال سندىا . كما تطرؽ إليو االحتماؿ سقط بو االستدالؿ. االحتجاج ّٔا الحتماؿ عدـ كركدىا ُب اْلصل 
. مقطوع بصحتو  (يا)مقطوع بصحتو كال ثبوت لفظ 

فاف ٘باكزٛبوىا : فهاىنا إشكاالت حوؿ أصل مصداقية الركاية ال ٯبوز ٘باكزىا ، عليكم اإلجابة عنها 
: كقعتم ُب مشاكل أخرل

. التحقق من النسخة ا٤بخطوطة  (1
. كأف يكوف متواترا ٕبسب االشَباط اْلشعرم لقبوؿ الركاية ُب العقائد . صحة السند إٔب ابن عمر (2
أف ىناؾ ركايتْب متضادتْب إحداٮبا متضمنة لياء النداء كاْلخرل ال تتضمنها فيجب الَبجيح بْب  (3

. الركايتْب قبل ا٤بسارعة إٔب االحتجاج بواحدة منهما
ا } ٨بالفة ىذه الركاية للقرآف  (4 بل كلقوؿ ". إذا سألت فاسأؿ اهلل " كللسنة { فىالى تىٍدعيوا مىعى اللًَّو أىحىدن

. " ال تسأؿ أحدا غّب اهلل " الصحابة قاؿ سآب بن عبد اهلل بن عمر بن ا٣بطاب 

فإف - صلى اهلل عليو كسلم - كقوؿ الصحايب كفعلو ٯبب أف يكوف مقيدا ٗبوافقة قوؿ اهلل كرسولو 
أطيعو٘ب ما أطعت " خالفت ىذين اْلصلْب كجب تركها ، كقد قاؿ خّب ىذه اْلمة بعد نبيها أبو بكر الصديق 

فال نَبؾ كتاب اهلل كسنة رسولو كفعل ٝبهور الصحابة لفعل ". اهلل فيكم ، فإف عصيتو فال طاعة ٕب عليكم 
. فرد منهم ، ىذا إذا ثبت ذلك عنو بسند صحيح 

دعاء لغّب اهلل فماذا قاؿ رب ابن عمر كرسوؿ ابن عمر كابن عبد اهلل بن عمر ؟ ( يا ) ىب أف  (5
ا  }لقد قاؿ تعأب  ا  } {فىالى تىٍدعيوا مىعى اللًَّو أىحىدن كىالى تىدٍعي ًمن  } {قيٍل ًإ٭بَّىا أىٍدعيو رىيبّْ كىالى أيٍشرًؾي بًًو أىحىدن

إذا سألت فاسأؿ اهلل " البن عمر - صلى اهلل عليو كسلم - كقاؿ النيب .  {ديكًف الٌلًو مىا الى يىنفىعيكى كىالى يىضيرُّؾى 
. كىذه اآليات كاْلحاديث أصح سندا من ركاية ابن عمر" الدعاء ىو العبادة " كقاؿ " 

كال يَبؾ قوؿ اهلل كرسولو لقوؿ ابن عمر إال متحيز عدٙب اإلنصاؼ مفضل لكالـ غّب اهلل كرسولو على 
. كالـ اهلل كرسولو

. كمثل ىذه الركاية إف صحت ٯبعلها اهلل فتنة للذين ٓب يرد اهلل أف يطهر قلؤّم كال ليهديهم سبيال 
بعد موتو - صلى اهلل عليو كسلم - ٨بالفة الركاية لعمل ٝبهور الصحابة حيث تركوا التوسل بو  (6

صلى اهلل - كتوسلوا بعمو ، حيث أصيب ا٤بسلموف ُب عهده بالقحط كا١بدب ، فلو جاز االستغاثة بالنيب 
ّٓرد خدر الرجل فاالستغاثة بو عند كقوع آّاعة أكٔب ، كلو كانت االستغاثة عند الصحابة جائزة - عليو كسلم 
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. غّب أف الثابت عند البخارم أهنم تركوا التوسل بو بعد موتو- . صلى اهلل عليو كسلم - ْلجازكا التوسل بو 
. ثبت ذلك بأدلة أصح إسنادا من اْلسانيد ا٤بشكلة الٍب تتمسكوف ّٔا كأكضح متونا منها

فكيف يَبؾ الصحابة التوسل كٯبيزكف االستغاثة ؟ ككيف تكوف االستغاثة بو بعد موتو جائزة عندىم 
! كىم ٓب ٯبيزكا ْلنفسهم التوسل بو بعد موتو كىو دكف االستغاثة 

فكيف - صلى اهلل عليو كسلم - أف ابن عمر أصيب بالعمى كٓب يعرؼ عنو أنو استغاث بالنيب  (7
يستغيث بالنيب ّٓرد خدر الرجل كال يستغيث بو ٤با ىو أعظم من خدر الرجل كىو ذىاب البصر، لو كانت 

. االستغاثة بو جائزة لفعل 

تذكر احملبوب عند خدر الرجل 
استغث بأحب : فأمره بتذكره كٓب يقل لو " أذكر أحب الناس إليك " أف الرجل قاؿ البن عمر  (8

أم يا ٧بمد أنت أحب الناس إٕبَّ ، فكانت إجابة ابن عمر " يا ٧بمد " أك " ٧بمد " فقاؿ . الناس إليك 
كأما أف تكوف استغاثة فجواب ابن عمر يكوف غّب مطابق ٤بن . مطابقة لسؤاؿ من أمره بتذكر أحب الناس إليو 

. سألو أف يذكره كٓب يسألو أف يدعوه مع اهلل 
كمن ىذا الباب أكردىا البخارم كابن تيمية كابن السِب على فرض ثبوت لفظ النداء ، فلم ينب النوكم 

كال ابن عالف كال البخارم على ركاية ابن عمر جواز االستغاثة بغّب اهلل ، كإ٭با كاف شرح ابن عالف للركاية دليالن 
. على بطالف ٛبويهاتكم كما سيأٌب 

كيف فهم أىل العلم ىذه الركاية 
فذكر ا٢ببيب عند ا٣بدر كاف أمران شائعان عند العرب ، كجاءت أشعارىم ّٔذه العادة الشائعة ُب استعماؿ 

ياء النداء عند تذكر ا٢ببيب ، كيطلب بو استحضار ا٤بنادل ُب القلب ، يستشفوف بذكر ا٢ببيب إلذىاب 
خدر الرجل ، فيقاؿ ٤بن خدرت رجلو تذكر أحب الناس إليك فيذكر ا٠بو ال على سبيل االستغاثة بو كإ٭با كما 

. من حيث كماؿ احملبة ّٔذا احملبوب ٕبيث ٛبكن حبو من الفؤاد حٌب إذا ذكره ذىب عنو ا٣بدر"قاؿ ابن عالف 
 :كركل ابن السِب قوؿ الوليد بن عبد ا٤بلك ُب حبابة 

أثيىب ميغرمان كلفان ٧ببان إذا خدرت لو رجل دعاؾ  
: كقوؿ ٝبيل لبثينة 

كأنت لعيِب قرة حْب نلتقي   كذكرؾ يشفيِب إذا خدرت رجلي 
: كقوؿ ا٤بوصلي 

كاهلل ما خدرت رجلي كما عثرت   إال ذكرتك حٌب يذىب ا٣بىدىري 
: كقاؿ أبو العتاىية 

كٚبدر ُب بعض اْلحايْب رجلو   فإف ٓب يقل يا عتب ٓب يذىب ا٣بدر 



 
248 

 

: كقوؿ آخر
صٌب ٧بٌب إذا ما رًجليوي خدرىت   نادلى كيبػىٍيشىةى حٌب يذىب ا٣بدر 

: كقالت امرأة 
عبد اهلل أجلى فتورىا : إذا خدرت رجلي دعوت ابنى ميصعب  فإف قلت 

فإف كاف ىذا العمل صحيحان فقد صححتم ا١باىلية كزعمتم أف كل مشرؾ استغاث ٕببيبتو أغاثو حبيبو 
. اىػ " كاف اهلل يرضى ١بميل استغاثتو ببثينة ، كىذا قمة ا١بهل ا٤بركب

َا َٔ عبد ميس بكرب زدٌ نإ ٜعسف٘ يف ايدْٝا فٝطًِ ))قايٛ يف عدٜح : ايػب١ٗ ايطادض١ 

( (إال عسف٘ ٚزد عًٝ٘ ايطالّ  عًٝ٘

. ضعفو االلبا٘ب (ما من عبد ٲبر بقرب رجل كاف يعرفو ُب الدنيا فسلم عليو إال عرفو كرد عليو السالـ) 
                                                 

( . 53ص) موسوعة أىل السنة 
 .ضعيف : "(9/473) قاؿ االلبا٘ب سلسلة اْلحاديث الضعيفة كا٤بوضوعة حديث رقم 

" الثا٘ب من حديثو"، كأبو العباس اْلصم ُب  (351" )معجمو"، كابن ٝبيع ُب  (1/ 6)" ٦بلساف"أخرجو أبو بكر الشافعي ُب 
، كعنو  (1/ 19/ 2" )الفوائد"، كٛباـ ُب  (137/ 6" )التاريخ"، كمن طريقو ا٣بطيب ُب  (منسوخٍب - 43 كرقم 2/ 143ؽ )

عن عبد  (590/ 12" )سّب أعالـ النبالء"، كالذىيب ُب  (11/ 4)، كالديلمي  (1/ 517/ 8 ك 2/ 209/ 3)ابن عساكر 
 .الرٞبن بن زيد بن أسلم، عن أبيو، عن عطاء بن يسار، عن أيب ىريرة مرفوعان 

كىذا إسناد ضعيف جدان؛ عبد الرٞبن بن زيد؛ مَبكؾ كما تقدـ مراران، كساؽ الذىيب ُب ترٝبتو ىذا ا٢بديث ُب ٝبلة ما : قلت
. أنكر عليو

باب معرفة ا٤بوتى بزيارة اْلحياء " - كتاب القبور"كقد توبع عليو، لكن ُب الطريق من ال ٰبتج بو، فقاؿ ابن أيب الدنيا ُب 
: أخربنا ىشاـ بن سعد: حدثنا معن بن عيسى القزاز: حدثنا ٧بمد بن قدامة ا١بوىرم( : (5ص )البن القيم " الركح " كتاب )

إذا مر الرجل بقرب أخيو يعرفو فسلم عليو؛ رد عليو السالـ كعرفو، كإذا : "حدثنا زيد بن أسلم، عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ
". مر بقرب ال يعرفو فسلم عليو؛ رد عليو السالـ

. كىذا مع كونو موقوفان على أيب ىريرة؛ فإنو منقطع كضعيف: قلت
. أما االنقطاع؛ فألف زيد بن أسلم ٓب يسمع منو؛ كما قاؿ ابن معْب

". ضعيف، ٓب أكتب عنو شيئان قط: "كقاؿ أبو داكد". ليس بشيء: "كأما الضعف؛ فهو من ا١بوىرم ىذا؛ قاؿ ابن معْب
كقد كىم ا٣بطيب كغّبه ُب خلط ترٝبتو بَبٝبة ٧بمد بن قدامة بن ": "ا٤بيزاف"، كقاؿ ُب "الضعفاء"ك٥بذا أكرده الذىيب ُب : قلت

". كميزه ابن أيب حاًب كغّبه، كىو الصواب": "التهذيب"كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر ُب ". أعْب ا٤بصيصي الثقة
". فيو لْب، ككىم من خلطو بالذم قبلو": "التقريب"ٍب استدؿ على ذلك بدليل قوم فلّباجعو من شاء، كقاؿ ُب 

. يعِب ا٤بصيصي الثقة
كللحديث شاىد من حديث ابن عباس صححو البعض، فوجب ٙبرير القوؿ فيو بعد أف يسر اهلل ٕب الوقوؼ على إسناده : قلت

أخربنا أبو عبد اهلل عبيد بن  : (1/ 147/ 1)" شرح ا٤بوطأ"ُب ٨بطوطة احملمودية ُب ا٤بدينة النبوية، فقاؿ ا٢بافظ ابن عبد الرب ُب 
ُب - أملت علينا فاطمة بنت الرياف ا٤بخزكمي ا٤بستملي : قاؿ- قراءة مِب عليو سنة تسعْب كثالث مئة ُب ربيع اْلكؿ - ٧بمد 
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. كعلي فرض صحة ا٢بديث فليس فيو داللة علي االستغاثة كغاية ما فيو رد ا٤بيت علي السالـ 
: ٚألٕ ضأيين العطٝٓ٘ : ايػب١ٗ ايطابع١ 

ليس ىذا ا٢بديث داللة علي االستغاثة با٤بخلوؽ ا٤بيت اك ا٢باضر فيما ال يقدر عليو اال اهلل كا٭با ُب 
ا٢بديث داللة علي فضل اْلكلياء ُب الدنيا كاستجابة دعاءىم كٓب نقل بتحرٙب طلب الدعاء من الوٕب ا٢بي 

. ا٢باضر القادر 
. قؿ١ ٖادس : ايػب١ٗ ايجا١َٓ 

إف ىذه القصة ال صلة ٥با باالستغاثة بالغائب الذم ال يقدر كال ينفع، أك : "قاؿ أبوبكر ٧بمد زكريا 
ا٤بيت الذم ال يعلم كال يرل كال يسمع، كما ال عالقة ٥با بطلب ما ال يقدر عليو إال اهلل، بل تدؿ على جواز 

ا باالستغاثة، بل إ٭با نادت « ىاجر»فإف . الطلب من ا٢بي ا٢باضر فيما يقدر عليو ٤با نفد ا٤باء ما نادت أحدن
٤با أحسَّت صوتنا ك٠بعها، حيث ٠بعت الصوت من جربيل ا٢باضر ا٢بي، فطلبت منو ما كاف يقدر عليو كإف 

اىػ " ، كرماىا بالشرؾ، كحاشاىا أف تشرؾ باهلل«ىاجر»ٓب تكن تراه، كمن ظنَّ غّب ذلك فقد افَبل على أيمنا 
 .

                                                                                                                                            

أخربنا -: صاحب الشافعي - أخربنا الربيع بن سليماف ا٤بؤذف : قالت- دارىا ٗبصر ُب شواؿ سنة اثنتْب كأربعْب كثالث مئة 
-: صلى اهلل عليو كسلم - قاؿ رسوؿ اهلل : بشر بن بكر، عن اْلكزاعي، عن عطاء، عن عبيد بن عمّب، عن ابن عباس قاؿ

. فذكره
، كأما من دكنو فلم أعرفهما، ال "التهذيب"كىذا إسناد غريب؛ الربيع بن سليماف فمن فوقو؛ ثقات معركفوف من رجاؿ : قلت

بركايتها ا٢بديث عن الربيع بن سليماف ّٔذا - بل شذت - شيخ ابن عبد الرب، كال ا٤بملية فاطمة بنت الرياف، كظِب أهنا تفردت 
. اإلسناد الصحيح لو عن ابن عباس؛ فإف احملفوظ عنو إ٭با ىو اإلسناد اْلكؿ

حدثنا الربيع بن : كذلك ركاه ا٢بافظ الثقة أبو العباس اْلصم السابق الذكر، قاؿ
ككذلك ىو عند ٛباـ من طريقْب أخريْب . حدثنا بشر بن بكر، عن عبد الرٞبن بن زيد بإسناده ا٤بتقدـ عن أيب ىريرة: سليماف

. عن الربيع بو
". إسناده صحيح : "(1/ 80)" أحكامو"كمن ىذا التحقيق يتبْب أف قوؿ عبد ا٢بق اإلشبيلي ُب 

كأما ا٢بافظ ابن رجب ا٢بنبلي؛ فقد رده ! ، كأقره ا٤بناكم (حليب - 419/ 4)" ٚبريج اإلحياء"غّب صحيح، كإف تبعو العراقي ُب 
". يشّب إٔب أف ركاتو كلهم ثقات، كىو كذلك؛ إال أنو غريب، بل منكر : "(2/ 83ؽ )" أىواؿ القبور"بقولو ُب 

ال ! أشهد أنكم أحياء عند اهلل، فزكركىم كسلموا عليهم، فوالذم نفسي بيده: "ٍب ساؽ حديث أيب ىريرة مرفوعان ُب شهداء أحد
( . 5221)كأعلو باالضطراب كاإلرساؿ، كسأخرج ذلك فيما يأٌب ". يسلم عليهم أحد إال ردكا عليو إٔب يـو القيامة

غريب، كمع ضعفو، ففيو انقطاع؛ ما : "سقط من إسناد ابن ٝبيع كالذىيب اسم عطاء بن يسار، فقاؿ الذىيب عقبو : (تنبيو)
". علمنا زيدان ٠بع أبا ىريرة

( . 1256-3/1254) الشرؾ ُب القدٙب كا٢بديث  
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 الصوفية والقبور
 

: ادتًٛع عًٞ ايكرب 

ْلف ٯبلس أحدكم على ٝبرة فتحرؽ ثيابو، »: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: عن أيب ىريرة، قاؿ
. «فتخلص إٔب جلده، خّب لو من أف ٯبلس على قرب

: ايبٓا٤ ع٢ً ايكبٛز 

عن عائشة أـ ا٤بؤمنْب، أف أـ حبيبة، كأـ سلمة ذكرتا كنيسة رأينها با٢ببشة فيها تصاكير، فذكرتا للنيب 
إف أكلئك إذا كاف فيهم الرجل الصاّب فمات، بنوا على قربه مسجدا، كصوركا فيو »: صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ

. «تلك الصور، فأكلئك شرار ا٣بلق عند اهلل يـو القيامة
قاتل اهلل اليهود، اٚبذكا قبور أنبيائهم »: أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: عن أيب ىريرة

. «مساجد
هنى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف ٯبصص القرب، كأف يقعد عليو، كأف يبُب »: عن جابر، قاؿ

. «عليو
أال أبعثك على ما بعثِب عليو : قاؿ ٕب علي بن أيب طالب: عن أيب كائل، عن أيب ا٥بياج اْلسدم، قاؿ

. «أف ال تدع ٛبثاال إال طمستو كال قربا مشرفا إال سويتو»رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم؟ 
: ايؿال٠ ايٞ ايكبٛز 

ال تصلوا إٔب القبور، كال »: ٠بعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ: عن أيب مرثد الغنوم، قاؿ
. «٘بلسوا عليها

٤با نزؿ برسوؿ اهلل صلى اهلل : عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة، أف عائشة، كعبد اهلل بن عباس، قاال
لعنة اهلل »: عليو كسلم طفق يطرح ٟبيصة لو على كجهو، فإذا اغتم ّٔا كشفها عن كجهو، فقاؿ كىو كذلك

. "ٰبذر ما صنعوا« على اليهود كالنصارل، اٚبذكا قبور أنبيائهم مساجد

                                                 

( . 971 ح) ركاه مسلم 
( . 427ح) ركاه البخارم 
( . 437ح) ركاه البخارم 
( . 970 ح) ركاه مسلم 

( . 969 ح)ركاه مسلم  
( . 972 ح) ركاه مسلم 

(  . 435 ح) ركاه البخارم 
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عن أيب سعيد ا٣بدرم قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم اْلرض كلها مسجد إال ا٤بقربة 
. "كا٢بماـ

 .  «أف النيب صلى اهلل عليو كسلم هنى عن الصالة إٔب القبور»عن أنس، 
كقد اتقفت : "نص االماـ االلبا٘ب علي اتفاؽ االئمة االربعة علي ٙبرٙب اٚباذ ا٤بساجد على القبور فقاؿ 

. اىػ " ا٤بذاىب اْلربعة على ٙبرٙب ذلك كمنهم من صرح بأنو كبّبة
: ايتربى 

. احدٮبا مشركع ، كاالخر ٩بنوع : ينقسم التربؾ إب قسمْب 
: ايتربى املػسٚع : اٚاّل 

 

اقرءكا القرآف فإنو يأٌب يـو »: ٠بعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، يقوؿ: عن ايب أمامة الباىلي، قاؿ
القيامة شفيعا ْلصحابو، اقرءكا الزىراكين البقرة، كسورة آؿ عمراف، فإهنما تأتياف يـو القيامة كأهنما غمامتاف، 
أك كأهنما غيايتاف، أك كأهنما فرقاف من طّب صواؼ، ٙباجاف عن أصحأّما، اقرءكا سورة البقرة، فإف أخذىا 

 . «بركة، كتركها حسرة، كال تستطيعها البطلة

 

                                                 

 . (229 / 1)مشكاة ا٤بصابيح في  كصححو االلبا٘ب (317 ح)ركاه الَبمذم  
كصححو االلبا٘ب  (92 /6)كصححو شعيب اْلرنؤكط ُب ٙبقيقو لصحيح ابن حباف  (2323 ح) ركاه ابن حباف ُب صحيحو 

( . 6893ح)ُب صحيح ا١بامع الصغّب كزيادتو 
 . 41 ٙبذير الساجد من اٚباذ القبور مساجد ص

(  . 804 ح)ركاه مسلم  
: ما يلي  (ا٤بنجد صاّب ٧بمد الشيخ بإشراؼ)كجواب   سؤاؿ  جاء ُب اإلسالـ،

.  كلذا شكك اْلئمة بثبوت شيء من آثار النيب صلى اهلل عليو كسلم باؽو إٔب اآلف ، بل إف منهم من جـز بعدـ ثبوتو 
كىذه اْلثواب الثالثة ال يدرل : قلت "- : كىو يتحدث عن أثواب النيب صلى اهلل عليو كسلم – رٞبو اهلل – قاؿ ابن كثّب . 1

 ( .  713 / 4" ) السّبة النبوية " ، ك ( 10 / 6 )" البداية كالنهاية " " ما كاف من أمرىا بعد ىذا 
كقد كانت ىذه الربدة عند ا٣بلفاء يتوارثوهنا كيطرحوهنا على أكتافهم ُب ا٤بواكب جلوسان "- : رٞبو اهلل – كقاؿ السيوطي . 2

" اريخ ا٣بلفاء" كركوبان ، ككانت على ا٤بقتدر حْب قتل كتلوثت بالدـ ، كأظن أهنا فقدت ُب فتنة التتار ، فإنا هلل كإنا إليو راجعوف
 (.  14ص )
 (إسطنبوؿ  )بعد أف سرد اآلثار ا٤بنسوبة إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم بالقسطنطينية ُب - كيقوؿ العالمة أٞبد تيمور باشا . 3
ال ٱبفى أف بعض ىذه اآلثار ٧بتمل الصحة ؛ غّب أنٌا ٓب نرى أحدان من الثقات ذكرىا بإثبات أك نفي ، فاهلل سبحانو أعلم ّٔا  : ػ

 ( .  78ص  )" اآلثار النبوية "  . ، كبعضها ال يسعنا أف نكتم ما ٱبامر النفس فيها من الريب كيتنازعها ُب الشكوؾ 
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خرج علينا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم با٥باجرة، فأٌب بوضوء فتوضأ، فجعل : عن ايب جحيفة، قاؿ
الناس يأخذكف من فضل كضوئو فيتمسحوف بو، فصلى النيب صلى اهلل عليو كسلم الظهر ركعتْب، كالعصر 

 . "ركعتْب، كبْب يديو عنزة

 

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، »: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: عن أيب ىريرة، قاؿ
نفس اهلل عنو كربة من كرب يـو القيامة، كمن يسر على معسر، يسر اهلل عليو ُب الدنيا كاآلخرة، كمن سَب 

مسلما، سَبه اهلل ُب الدنيا كاآلخرة، كاهلل ُب عوف العبد ما كاف العبد ُب عوف أخيو، كمن سلك طريقا يلتمس 
فيو علما، سهل اهلل لو بو طريقا إٔب ا١بنة، كما اجتمع قـو ُب بيت من بيوت اهلل، يتلوف كتاب اهلل، كيتدارسونو 

بينهم، إال نزلت عليهم السكينة، كغشيتهم الرٞبة كحفتهم ا٤بالئكة، كذكرىم اهلل فيمن عنده، كمن بطأ بو 
 .« عملو، ٓب يسرع بو نسبو

  

                                                                                                                                            

 - : بعد أف ذكر أخبار التربؾ بشعرات الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم من قبل أصحابو رضي اهلل عنهم  - ( 82ص  )كقاؿ ُب 
فإ٭با كصل إليهم ٩با قيسم بْب اْلصحاب رضي اهلل عنهم ، غّب أف : فما صح من الشعرات الٍب تداك٥با الناس بعد بذلك 

انتهى  . الصعوبة ُب معرفة صحيحها من زائفها 
ىذا كال بد من اإلشارة إٔب أننا نؤمن ٔبواز التربؾ ب ثاره صلى اهلل عليو كسلم كال  "- : رٞبو اهلل – كقاؿ الشيخ اْللبا٘ب . 4

اإلٲباف الشرعي ا٤بقبوؿ عند اهلل ، فمن ٓب يكن  : ننكره ، خالفان ٤با يوٮبو صنيع خصومنا ، كلكن ٥بذا التربؾ شركطان ، منها 
كما يشَبط للراغب ُب التربؾ أف يكوف حاصالن على أثر من  .فلن ٰبقق اهلل لو أم خّب بتربكو ىذا : مسلمان صادؽ اإلسالـ 

قد فقدت ، كليس بإمكاف أحد : ك٫بن نعلم أف آثاره من ثياب ، أك شعر ، أك فضالت ، آثاره صلى اهلل عليو كسلم كيستعملو 
 ( .  145 / 1 )" التوسل . " إثبات كجود شيء منها على كجو القطع كاليقْب 

كأما  - : تعقيب على مالحظات الشيخ ٧بمد آّذكب بن مصطفى " ُب مقاؿ – حفظو اهلل – كقاؿ الشيخ صاّب الفوزاف . 5
فهذا يػيتىبػىرَّؾ إذا كيجد كٙبقق ُب حاؿ حياتو كبعد موتو إذا بقي ، لكن : ما انفصل من جسده صلى اهلل عليو كسلم أك المسو 

فهي دعول باطلة ال : اْلغلب أف ال يبقى بعد موتو ، كما يدَّعيو اآلف بعض ا٣برافيْب من كجود شيء من شعره أك غّب ذلك 
ال كجود ٥بذه اآلثار اآلف ؛ لتطاكؿ الزمن الذم تبلى معو ىذه اآلثار كتزكؿ ؛ كلعدـ الدليل على ما ييدَّعى  ... . دليل عليها 

 ( .  154ص  )" البياف ْلخطاء بعض الكتَّاب "  . بقاؤه منها بالفعل 
بْبَّ الدكتور ناصر بن عبد الرٞبن " ىل يوجد شيء من آثار الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ُب العصر ا٢باضر " كٙبت عنواف . 6

أنو يشك ُب ثبوت نسبة ما يوجد اآلف من ىذه اآلثار إٔب  - ( 260 - 256ص  )" - التربؾ ، أنواعو كأحكامو " ا١بديع ُب 
النيب صلى اهلل عليو كسلم ، كبْبَّ فقداف الكثّب من آثار الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم على مدل القركف كاْلياـ بسبب الضياع ، 

" انتهى أك ا٢بركب كالفًب
ما ترؾ  رسوؿ اهلل صلى اهلل  ):  عمرك بن ا٢بارث رضي اهلل عنو أنو قاؿ من حديث قصحيح ُب البخارمك٩با يدؿ علي ما ركاه 

 (عليو كسلم عند موتو درٮبان كال ديناران، كال عبدان كال أمة، كال  شيئان إال بغلتو البيضاء، كسالحو، كأرضان جعلها صدقة
( . 187 ح)ركاه البخارم  
( . 2699 ح)ركاه مسلم  



 
253 

 

 .اىػ " ٠بعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ ماء زمـز ٤با شرب لو: عن جابر بن عبد اهلل قاؿ 

  

خرجنا كمعنا غالب بن أٔبر فمرض ُب الطريق، فقدمنا ا٤بدينة كىو مريض، : عن خالد بن سعد، قاؿ
عليكم ّٔذه ا٢ببيبة السوداء، فخذكا منها ٟبسا أك سبعا فاسحقوىا، ٍب اقطركىا : فعاده ابن أيب عتيق، فقاؿ لنا

أهنا ٠بعت النيب صلى اهلل عليو : ُب أنفو بقطرات زيت، ُب ىذا ا١بانب كُب ىذا ا١بانب، فإف عائشة، حدثتِب
 . "ا٤بوت: كما الساـ؟ قاؿ: قلت« إف ىذه ا٢ببة السوداء شفاء من كل داء، إال من الساـ»: كسلم يقوؿ

إف الشيطاف ٰبضر أحدكم عند كل شيء من »: ٠بعت النيب صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ: عن جابر، قاؿ
شأنو، حٌب ٰبضره عند طعامو، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة، فليمط ما كاف ّٔا من أذل، ٍب ليأكلها، كال 

.  «يدعها للشيطاف، فإذا فرغ فليلعق أصابعو، فإنو ال يدرم ُب أم طعامو تكوف الربكة
: عدّ َػسٚع١ٝ ايتربى بػري َا ذنسْا 

اما اف يقوؿ الصوفية اف تربكهم من قبيل العادات ، اك من العبادات ، كيعلم كل عاقل اف تربكهم ليس 
من العادات ، الهنم يقتصركف علي بعض الناس ، كال يتربكوف بكل احد ، فلم ٪بد احدا منهم ٯبيز التربؾ 

!!. بالكافر ، اك ا٤بسلم الفاسق
: ك٩با سبق يتبْب لنا اف تربكهم من العبادات ، كمعلـو اف العبادات توقيفية ، قاؿ صلي اهلل عليو كسلم 

 .  (من احدث ُب امرنا ىذا ما ليس منو فهو رد)
: غد ايسساٍ ٚايطفس يصٜاز٠ قرب ايسضٍٛ ؾًٞ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ 

كالصالة ُب  (لعارض)كثّب من الناس ال يفرؽ بْب احملـر لذاتو كالزنا كاكلل ٢بم ا٣بنزير ، كاحملـر لغّبه 
ثوب مغصوب ، كالبيع كقت النداء يـو ا١بمعة ، كالصالة ُب ا٤بقربة ، كينبغي علي طالب العلم التفريق ال حٍب 

. ال ٰبـر ما احل اهلل اك ٰبلل ما حـر اهلل ، فاحملـر لعارض يزكؿ حكمو بزكاؿ العارض 
شد الرحاؿ لزيارة قرب الرسوؿ صلي اهلل عليو كسلم جائزة ، دؿ علي ذلك قولو صلي اهلل اهلل عليو كسلم 

،فهذا نص مطلق ال يصح تقيده بسفر كبغّبه اال بدليل ، اما حديث  (كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزكركىا)
ال تشد الرحاؿ اال إب ثالث مساجد فال فهو خاص با٤بساجد ، كال مدخل ٤بسألة زيارة القبور ىنا ال من 

. قريب كال من بعيد 
قولنا ٔبواز شد الرحاؿ لقرب النيب صلي اهلل عليو كسلم ال يستلـز اٚباذ قربه عيدا ، ام اعتياد عوده ، 

من حديث أيب ىريرة قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل  (2042ح)فهذا امر منهي عنو ، فقد اخرج االماـ ابو داكد ُب سننو 

                                                 

( . 4/320)كصححو االلبا٘ب ُب اإلركاء حديث رقم  (3062 ح) ركاه ابن ماجة ُب السنن 
( . 5687ح)ركاه البخارم  
( . 2033 ح)ركاه مسلم  
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" صلى اهلل عليو كسلم ال ٘بعلوا بيوتكم قبورا كال ٘بعلوا قربم عيدا كصلوا علي فإف صالتكم تبلغِب حيث كنتم
. صححو االلبا٘ب ُب ا٤بشكاة 

. اما احاديث الزيارة فلم يثبت منها شئ 
: اسادٜح ايصٜاز٠ 

كاْلحاديث الكثّبة ا٤بركية ُب زيارة قربه كلها ضعيفة بل موضوعة ٓب يرك اْلئمة كال : "قاؿ شيخ اإلسالـ 
. اىػ " أىل السنن ا٤بتبعة كسنن أيب داكد كالنسائي ك٫بوٮبا فيها شيئا

كٓب ٱبرج أرباب الصحيح شيئا من ذلك كال أرباب السنن ا٤بعتمدة كسنن أيب )): كقاؿ ابن عبد ا٥بادم 
داكد كالنسائي كالَبمذم ك٫بوىم، كال أىل ا٤بسانيد الٍب من ىذا ا١بنس كمسند أٞبد كغّبه كال ُب موطأ مالك 

فكيف يكوف ُب ذلك أحاديث صحيحة كٓب يعرفها أحد من أئمة الدين كال علماء ... كال ُب مسند الشافعي 
. اىػ ( (ا٢بديث؟

ككيف تكوف صحيحة، كليست ٨برجة ُب شيء من الصحيح كال ا٤بسانيد كال السنن )): كقاؿ الزيلعي 
. اىػ"ا٤بشهورة؟

: غبٗات 

: قرب ابٞ بؿري : ايػب١ٗ االٚيٞ 

: كالكالـ عليها من كجهْب ): قاؿ االلبا٘ب ُب ٙبذير الساجد 
" رد ثبوت البناء ا٤بزعـو من أصلو ، ْلنو ليس لو إسناد تقـو ا٢بجة بو ، كٓب يركه أصحاب : اْلكؿ 
" االستيعاب " كغّبىم ، كإ٭با أكرده ابن عبدالرب ُب ترٝبة أيب بصّب من " ا٤بسانيد " ك " السنن " ك " الصحاح 

كلو قصة ُب ا٤بغازم عجيبة ، ذكرىا ابن إسحاؽ كغّبه كقد ركاىا معمر عن : " مرسالن ، فقاؿ  (23ػ4/21)
ٍب رجع رسوؿ اهلل …: ذكر عبدالرزاؽ عن معمر عن ابن شهاب ُب قصة عاـ ا٢بديبية ، قاؿ . ابن شهاب 

صلى اهلل عليو كسلم ، فجاءه أبو بصّب رجل من قريش كىو مسلم ، فأرسلت قريش ُب طلبو رجلْب ، فقاال 
فدفعو النيب . العهد الذم جعلت لنا أف ترد إلينا كل من جاءؾ مسلمان : لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

صلى اهلل عليو كسلم إٔب الرجلْب ، فخرجا حٌب بلغا ذا ا٢بليفة ، فنزلوا يأكلوف من ٛبر ٥بم ، فقاؿ أبو بصّب 
أجل كاهلل إنو ١بيد ، لقد : فاستلو اآلخر ، كقاؿ ! كاهلل إ٘ب ْلرل سيفك ىذا جيد يا فالف: ْلحد الرجلْب 

جربت بو ٍب جربت ، فقاؿ لو أبو بصّب أر٘ب أنظر إليو ، فأمكنو منو ، فضربو حٌب برد كفر االخر حٌب أتى 
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لقد رأل ىذا ذعران ، فلما انتهى : ا٤بدينة ، فدخل ا٤بسجد بعده ، فقاؿ لو النيب صلى اهلل عليو كسلم حْب رآه 
فجاء أبو بصّب ، فقاؿ يا رسوؿ اهلل قد . قتل كاهلل صاحيب ، كإ٘ب ٤بقتوؿ : إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ 

كيل امو مسعر " قد رددتِب إليهم فأ٪با٘ب اهلل منهم ، فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم : كاهلل كَب اهلل ذمتك 
كانفلت : فلما ٠بع ذلك علم أنو سّبده إليهم فخرج حٌب أتى سيف البحر ، قاؿ " جرب ، لو كاف معو أحد 

كذكر موسى بن عقبة ىذا ا٣برب ُب أيب بصّب بأًب . . . منهم أبو جندؿ بن سهيل بن عمرك فلحق بأيب بصّب 
ككتب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إٔب أيب جندؿ كأيب بصّب ليقدما عليو : . . . ألفاظان كأكمل سياقا قاؿ 

كمن معهما من ا٤بسلمْب ، فقدـ كتاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم على أيب جندؿ ، كأبو بصّب ٲبوت ، 
فمات ككتاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بيده يقرؤه ، فدفنو أبو جندؿ مكانو ، كصلى عليو ، كبُب على 

".  قرب مسجدان 
فأنت ترل أف ىذه القصة مدارىا على الزىرم فهي مرسلة على اعتبار انو تابعي صغّب ، ٠بع من : قلت 

أنس بن مالك رضي اهلل عنو ، كإال فهي معضلة ، ككيف ما كاف اْلمر فال تقـو ّٔا حجة ، على أف موضع 
ال يظهر من سياؽ ابن عبد الرب للقصة أنو من مرسل " كبُب على قربه مسجدان :" الشاىد منها كىو قولو 

الزىرم ، كال من ركاية عبد الرزاؽ عن معمر عنو ، بل ىو من ركاية موسى بن عقبة ، كما صرح بو ابن عبد 
" كبُب على قربه مسجدان " الرب ، ٓب ٯباكزه ، كابن عقبة ٓب يسمع أحدان من الصحابة ، فهذه الزيادة أعِب قولو 

" كأٞبد ُب  (371ػ5/351)" صحيحة "  ، بل ىي عندم منكرة ، ْلف القصة ركاىا البخارم ُب معضلة
أخرب٘ب عركة بن الزبّب عن ا٤بسور : موصولة من طريق عبد الرزاؽ عن معمر قاؿ  (331ػ4/328 )" مسنده 

" عن الزىرم مرسالن كما ُب " السّبة " بن ٨برمة كمركاف ّٔا دكف ىذه الزيادة ، ككذلك أكردىا ابن إسحاؽ ُب 
من طريق ابن إسحاؽ عن  (326ػ4/323)، ككصلو أٞبد  (339ػ3/331)البن ىشاـ " ٨بتصر السّبة 

الزىرم عن عركة بو مثل ركاية معمر كأًب كليس فيها ىذه الزيادة ، ككذلك ركاه ابن جرير ُب تارٱبو 
من طريق معمر كابن إسحاؽ كغّبٮبا عن الزىرم بو دكف ىذه الزيادة ، فدؿ ذلك كلو على  (285ػ3/271)

. كاهلل ا٤بوفق . أهنا زيادة منكرة ؛ إلعضا٥با ، عدـ ركاية الثقات ٥با 

                                                 

.  قاؿ االلبا٘ب ُب ا٢باشية
القصة الٍب أكردناىا ُب اْلعلى من طريق ابن عبد  (44ص)فإنو ساؽ " إحياء ا٤بقبور " كال تغَب أيها القارئ ٗبا فعلو ىنا مؤلف 
ككصل ركاية عبد الرزاؽ عن الزىرم بركاية موسى بن " كذكر موسى بن عقبة ىذا ا٣برب " الرب ، غّب أف ا٤بؤلف حذؼ من كالمو 

عقبة حٌب صارتا كأهنما ركاية كاحدة كبدا للناظر ُب سياقو أف القصة بناء ا٤بسجد على القرب ىي من ركاية عبد الرزاؽ عن الزىرم 
! ، كإ٭با ىي من ركاية موسى بن عقبة بدكف إسناد

ركاه بإسنادين عن عنو عن ابن شهاب مرسالن  (334/1/ 8)" تاريخ ابن عساكر " ٍب كقفت على ركاية موسى بن عقبة ُب 
كىذا اللفظ ػ لو صح ػ أهقل ٨بالفة ، ْلنو ليس نصان ُب أف البناء كاف على القرب ، " كجعل عند قربه مسجدان : " كمعضالن بلفظ 

. بل عنده كشتاف ما بينهما ، كليس فيو أيضان أف أبا جندؿ ىو الذم بُب ا٤بسجد فتأمل 
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أف ذلك لو صح ٓب ٯبز أف ترد بو اْلحاديث الصرٰبة ، ُب ٙبرٙب بناء ا٤بساجد على القبور : الوجو الثا٘ب 
: ْلمرين 

. أنو ليس ُب القصة أف النيب صلى اهلل عليو كسلم اطلع على ذلك كأقره : أكالن 
أنو لو فرضنا أف النيب صلى اهلل عليو كسلم علم بذلك كأقره ، فيجب أف ٰبمل ذلك على أنو قبل :ثانيا

التحرٙب ، ْلف اْلحاديث صرٰبة ُب أف النيب صلى اهلل عليو كسلم حـر ذلك ُب آخر حياتو كما سبق ، فال 
ٯبوز أف يَبؾ النص ا٤بتأخر من أجل النص ا٤بتقدـ ػ على فرض صحتو ػ عند التعارض كىذا بْب ال ٱبفى ، 

. اىػ  (نسأؿ اهلل تعأب أف ٰبمينا من اتباع ا٥بول

مرسل الزىرم شرّّ من مرسل غّبه ؛ ْلنو » : ركم ابن عساكر  بسنده اف ٰبٓب بن سعيد القطاف قاؿ 
. اىػ «حافظ، ككلما قدر أف ييسىمّْيى ٠بىَّى، كإ٭با يَبؾ من ال ٰبسن أك يستجيز أف ييسىمّْيىو

. « مرسالت الزىرم رديئة»: كركل عن علي بن ا٤بديِب كيعقوب بن شيبة أهنما قاال
اىػ « مراسيل الزىرم ليس بشيء: قرئ على عباس الدكرم، عن ٰبٓب بن معْب قاؿ»: كقاؿ ابن أيب حاًب

 .
مراسيل الزىرم كا٤بعضل؛ ْلنو يكوف قد سقط منو اثناف، كال يسوغ أف نظن بو أنو »: كقاؿ الذىيب 

عن بعض : أسقط الصحايب فقط، كلو كاف عنده عن صحايب ْلكضحو، ك٤با عجز عن كصلو، كلو أنو يقوؿ
، كمن عىدَّ مرسل الزىرم كمرسل سعيد بن ا٤بسيب كعركة بن الزبّب -صلى اهلل عليو كسلم– أصحاب النيب 

.  اىػ «ك٫بوٮبا، فإنو ٓب يىٍدًر ما يقوؿ، نعم مرسلو كمرسل قتادة ك٫بوه
إرساؿ الزىرم عندنا ليس بشيء، كذلك أنَّا ٪بده »: كركل ا٣بطيب البغدادم بسنده عن الشافعي قولو 

. اىػ « يركم عن سليماف بن أرقم
. ؾًت عا٥ػ١ عٓد ايكبٛز : قايٛا : ايػب١ٗ ايجا١ْٝ 

. اين الدليل اف عائشة كانت تصلي ُب ا٢بجرة الٍب دفن فيها رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم: اكال
اخرج االماـ اٞبد ُب ا٤بسند عن عائشة قالت كنت أدخل بيٍب الذم دفن فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل : ثانيا

عليو كسلم، كأيب فأضع ثويب، كأقوؿ إ٭با ىو زكجي كأيب، فلما دفن عمر معهم فواهلل ما دخلتو إال كأنا مشدكدة 
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فال يقوؿ عاقل اف السيدة عائشة كانت تقيم ُب نفس ا٢بجرة بعد دفنو صلي اهلل  (علي ثيايب، حياء من عمر
 . (اْب...كنت أدخل بيٍب الذم دفن فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم): عليو كسلم كيدؿ علي ذلك قو٥با

. ليس ُب االثر ما يدؿ علي جواز الصالة ُب مسجد بو قرب: ثالثا
ؾال٠ ايسضٍٛ ؾًٞ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ عًٞ املسأ٠ اييت تكِ املطذد  : ايػب١ٗ ايجايج١ 

فإف ٝبيع اْلدلة ا٤بذكورة ُب الصالة إٔب القبور كلها ُب الصالة على ا٤بيت، كليس ): قاؿ الشنقيطي: اكال
. فهي من جنس الدعاء لألموات عند ا٤بركر بالقبور: فيها ركوع كال سجود، كإ٭با ىي دعاء للميت

كيؤيده . كال يفيد شيء من تلك اْلدلة جواز صالة الفريضة أك النافلة الٍب ىي صالة ذات ركوع كسجود
ال ٘بلسوا على القبور، »: نعم تتعارض تلك اْلدلة مع ظاىر عمـو. ٙبذير عمر ْلنس من الصالة عند القرب

فإنو يعم كل ما يصدؽ عليو اسم الصالة، فيشمل الصالة على ا٤بيت، فيتحصل أف الصالة ؛ « كال تصلوا إليها
: أما الصالة على ا٤بيت. ذات الركوع كالسجود ٓب يرد شيء يدؿ على جوازىا إٔب القرب أك عنده، بل العكس

أف الدليل الداؿ على النهي مقدـ على الدليل على ا١بواز، : كا٤بقرر ُب اْلصوؿ. فهي الٍب تعارضت فيها اْلدلة
عاـ ُب ذات الركوع كالسجود « ال تصلوا إٔب القبور»: فحديث. ال يتعارض عاـ كخاص: كللمخالف أف يقوؿ
. كاْلحاديث الثابتة ُب الصالة على قرب ا٤بيت خاصة، كا٣باص يقضى بو على العاـ. كالصالة على ا٤بيت

؛ منع الصالة ذات الركوع كالسجود عند القرب كإليو مطلقا : فأظهر اْلقواؿ ٕبسب الصناعة اْلصولية
- ٤بتخذم القبور مساجد، كغّب ذلك من اْلدلة، كأف الصالة على قرب ا٤بيت - صلى اهلل عليو كسلم - للعنو 

الثابت ُب - صلى اهلل عليو كسلم - لفعلو ؛ تصح - الٍب ىي للدعاء لو ا٣بالية من الركوع كالسجود 
؛ الصحيح، من حديث أيب ىريرة، كابن عباس، كأنس، كيومئ ٥بذا ا١بمع حديث لعن متخذم القبور مساجد 

ْلنو ليس موضع ؛ فموضعها ليس ٗبسجد لغة ؛ كصالة ا١بنازة ال سجود فيها . ْلهنا أماكن السجود
. اىػ"سجود

لو سلمنا جدالن اف ا٤براد ّٔا الصالة ا٤بعهودة ذات الركوع كالسجود لكاف ُب هنيو صلي اهلل عليو : ثانيان 
. كسلم عن اٚباذ القبور مساجد عند موتو ناسخان ٤با قبلها فقد تواترت االدلة علي هنيو 

. من ا٤بعلـو ُب اصوؿ الفقو انو اذا تعارض قولو كفعلو صلي اهلل عليو كسلم ريجح قولو : ثالثان 
ؾًٞ زتُٛع١ َٔ ايؿشاب١ ٚضط ايبكٝع  : ايػب١ٗ ايسابع١  

. ال اعلم اف احدان من العلماء قاؿ بعدـ جواز الصالة علي ا١بنازة ُب ام مكاف ُب ا٤بقابر 
. ٚاخترٚا َٔ َكاّ ابساِٖٝ َؿًٞ : ايػب١ٗ ارتاَط١  
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كقد اتفق العلماء على ما مضت بو السنة من أنو ال يشرع )- : رٞبو اهلل-قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية 
ذيكا ًمٍن مىقىاـً ًإبٍػرىاًىيمى ميصىلِّى)): االستالـ كالتقبيل ٗبقاـ إبراىيم الذم ذكره اهلل تعأب ُب القرآف كقاؿ  ((كىاٚبًَّ

فإذا كاف ىذا بالسنة ا٤بتواترة كباتفاؽ اْلئمة ال يشرع تقبيلو بالفم كال مسحو باليد فغّبه من . [125:البقرة]
. اىػ " مقامات اْلنبياء كغّبىم أكٔب أف ال يشرع تقبيلها بالفم كال مسحها باليد

. قد أمر اهلل أف نتخذ من مقاـ إبراىيم مصلى فيقاس عليو غّبه: فإف قيل: "كقاؿ 
ىذا ا٢بكم خاص ٗبقاـ إبراىيم الذم ٗبكة، سواء أريد بو ا٤بقاـ عند الكعبة موضع قياـ إبراىيم، : قيل لو

عرفة كمزدلفة كمُب، فال نزاع بْب ا٤بسلمْب أف ا٤بشاعر خصت من العبادات ٗبا ٓب يشركها : أك أريد بو ا٤بشاعر
فيو سائر البقاع، كما خص البيت بالطواؼ، فما خصت بو تلك البقاع ال يقاس ّٔا غّبىا، كما ٓب يشرع فيها 

ٓب يشرع ىناؾ من التقبيل كاالستالـ أكٔب أف ال يشرع فأكٔب أف ال يشرع ُب غّبىا، ك٫بن استدللنا على أف ما 
. ُب غّبىا، كال يلـز أف يشرع ُب غّب تلك البقاع مثل ما شرع فيها

إهنا قبة آدـ، فإف ىذه ال يشرع قصدىا للصالة : كمن ذلك القبة الٍب عند باب عرفات، الٍب يقاؿ
إالؿ على كزف : جبل الرٞبة، كا٠بو: كالدعاء، باتفاؽ العلماء، بل نفس رقي ا١ببل الذم بعرفات الذم يقاؿ لو

إما عند الصخرات حيث كقف النيب صلى اهلل : ىالؿ، ليس مشركعا باتفاقهم، كإ٭با السنة الوقوؼ بعرفات
عرفة كلها موقف كارتفعوا عن بطن »: عليو كسلم، كإما بسائر عرفات، فإف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

. « عرنة
ككذلك سائر ا٤بساجد ا٤ببنية ىناؾ، كا٤بساجد ا٤ببنية عند ا١بمرات، كٔبنب مسجد ا٣بيف مسجد يقاؿ 

ٓب . ك٫بو ذلك (مسجد الكبش)ا٤برسالت، كفوؽ ا١ببل مسجد يقاؿ لو  فيو نزلت سورة (غار ا٤برسالت): لو
. يشرع النيب صلى اهلل عليو كسلم قصد شيء من ىذه البقاع لصالة كال دعاء كال غّب ذلك

كأما تقبيل شيء من ذلك كالتمسح بو؛ فاْلمر فيو أظهر إذ قد علم العلماء باالضطرار من دين 
. أف ىذا ليس من شريعة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: اإلسالـ

كقد ذكر طائفة من ا٤بصنفْب ُب ا٤بناسك استحباب زيارة مساجد مكة كما حو٥با، ككنت قد كتبتها ُب 
منسك كتبتو قبل أف أحج ُب أكؿ عمرم، لبعض الشيوخ، ٝبعتو من كالـ العلماء، ٍب تبْب لنا أف ىذا كلو من 
البدع احملدثة الٍب ال أصل ٥با ُب الشريعة، كأف السابقْب اْلكلْب من ا٤بهاجرين كاْلنصار، ٓب يفعلوا شيئا من 
ذلك، كأف أئمة العلم كا٥بدل ينهوف عن ذلك، كأف ا٤بسجد ا٢براـ ىو ا٤بسجد الذم شرع لنا قصده للصالة 
كالدعاء كالطواؼ، كغّب ذلك من العبادات، كٓب يشرع لنا قصد مسجد بعينو ٗبكة سواه، كال يصلح أف ٯبعل 
ىناؾ مسجد يزاٞبو ُب شيء من اْلحكاـ، كما يفعلو الرجل ُب مسجد من تلك ا٤بساجد، من دعاء كصالة 
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كغّب ذلك، إذا فعلو ُب ا٤بسجد ا٢براـ كاف خّبا لو؛ بل ىذا سنة مشركعة، كأما قصد مسجد غّبه ىناؾ ٙبريا 
 .اىػ " لفضلو، فبدعة غّب مشركعة
 .ادخاٍ قربٙ ؾًٞ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يف املطذد :ايػب١ٗ ايطادض١ 

كليس ْلحد أف يتعلَّق بوجود قربه صلى اهلل عليو كسلم ُب مسجده لتجويز بناء ): قاؿ الشوكا٘ب 
ا٤بساجد على القبور أك دفن ا٤بوتى ُب ا٤بساجد؛ ْلفَّ النَّيبَّ صلى اهلل عليو كسلم ىو الذم بُب مسجدىه صلى 
اهلل عليو كسلم، كبُب ٔبواره بيوت أزكاجو خارجان منو، كبعد موتو صلى اهلل عليو كسلم ديفن ُب بيت عائشة، 
كقد بقيت البيوت على ما ىي عليو خارج ا٤بسجد ُب عهد ا٣بلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم كعهد معاكية 

رضي اهلل عنو، كُب عهد خلفاء آخرين من خلفاء بِب أمية كُب أثناء عهد بِب أميَّة كيسّْع ا٤بسجد كأيدخل القرب 
فيو، كقد مرَّ ذكر ٝبلة من اْلحاديث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب التحذير من بناء ا٤بساجد على 
القبور، كىي أحاديث ٧بكمة، منها ما قالو صلى اهلل عليو كسلم قبل موتو ٖبمس، كمنها ما قالو ُب ٢بظاتو 
اْلخّبة صلى اهلل عليو كسلم، فال ٯبوز ترؾ ىذه اْلحاديث احملكمة كالتعويل على عمل حصل ُب أثناء عهد 

. اىػ  (بِب أميَّة
كإ٭با أدخلت ا٢بجرة ُب ا٤بسجد ُب خالفة الوليد بن عبدا٤بلك ، بعد موت : " قاؿ ابن عبد ا٥بادم 

عامة الصحابة الذين كانوا با٤بدينة ، ككاف آخرىم موتان جابر بن عبداهلل ، كتوُب ُب خالفة عبدا٤بلك ، فإنو توُب 
سنة ٜباف كسبعْب ، كالوليد تؤب سنة ست كٜبانْب ، كتوُب سنة ست كتسعْب ، فكاف بناء ا٤بسجد كإدخاؿ 

. اىػ"ا٢بجرة فيو فيما بْب ذلك
ك٤با احتاجت الصحابة كالتابعوف إٔب الزيادة ُب مسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم : " قاؿ النوكم 

حْب كثر ا٤بسلموف ، كامتدت الزيادة إٔب أف دخلت بيوت أمهات ا٤بؤمنْب فيو ، كمنها حجرة عائشة رضي اهلل 
عنها مدفن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كصاحبيو أيب بكر كعمر رضي اهلل عنهما بنوا على القرب حيطانا 
مرتفعة مستديرة حولو ، لئال يظهر ُب ا٤بسجد ، فيصلي إليو العواـ ، كيؤدم إٔب احملذكر ، ٍب بنوا جدارين من 

. اىػ "ركِب القرب الشماليْب كحرفوٮبا حٌب التقيا ، حٌب يتمكن أحد من استقباؿ القرب 
ِِٓت َدِشٍؼ : ايػب١ٗ ايطادض١  ََٓب ِب ِٜ . قسب ايفططاط عًٞ قرب َش

رأيت يـو مات ا٢بكم بن أيب العاص ُب خالفة عثماف ضرب على قربه : عن ثعلبة بن أيب مالك قاؿ
ما أسرع الناس إٔب الشر كأشبو : فسطاط ُب يـو صائف فتكلم الناس فأكثركا ُب الفسطاط، فقاؿ عثماف
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بعضهم ببعض، أنشد اهلل من حضر نشدٌب ىل علمتم عمر بن ا٣بطاب ضرب على قرب زينب بنت جحش 
" ال : فهل ٠بعتم عائبا عابو؟ قالوا: نعم، قاؿ: فسطاطا؟ قالوا

. االثر ال يصح ففيو ٧بمد بن عمر الواقدم الكذاب : اكالن 
حدثنا ابن أيب شيبة، حدثنا شيخ لنا، حدثنا عبد ا٢بميد بن جعفر، : قاؿ ابن ماجة)): قاؿ الذىيب 

فذكر حديثان ُب اللباس يـو ا١بمعة، كحسبك أف ابن ماجة ال ٯبسر  أف يسميو، كىو الواقدم قاضى بغداد ، 
ىو كذاب، يقلب اْلحاديث، يلقى حديث ابن أخي الزىرم على معمر ك٫بو ذا ، كقاؿ : قاؿ أٞبد بن حنبل

مَبكؾ ، كقاؿ أبو حاًب أيضا : ال يكتب حديثو ، كقاؿ البخارم كأبو حاًب: مرة- ليس بثقة ، كقاؿ : ابن معْب
أحاديثو غّب ٧بفوظة كالبالء منو ، : فيو ضعف ، كقاؿ ابن عدم: يضع ا٢بديث ، كقاؿ الدارقطِب: كالنسائي

ىو ٧بمد بن أيب مشلة ، دلسو بعضهم ، كأما البخارم فذكر ابن أيب مشلة بعد الواقدم : كقاؿ ابن ا١بوزم كغّبه
الواقدم يضع ا٢بديث ، أبو أمية : ٠بعت ابن ا٤بديِب يقوؿ : ، كقاؿ أبو غالب ابن بنت معاكية بن عمرك

: مرفوعان - الطرسوسى، حدثنا الواقدم، حدثنا مالك كابن أيب الرجاؿ، عن أيب الرجاؿ، عن عمرة، عن عائشة 
عن  [حدثنا مالك]صومكم يـو تصوموف كفطركم يـو تفطركف ، على بن موسى ا٤بخرمى، حدثنا الواقدم، 

ىشاـ بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد اهلل، عن عبد اهلل بن علقمة بن الفغواء، عن ابن عمر، 
ال ٰبـر من الرضاع إال عشر رضعات ، : عن صفية بنت أيب عبيد، عن حفصة، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم

. ما كتبت عن أحد أحفظ من الواقدم: قاؿ ٦باىد بن موسى
صدؽ، كاف إٔب حفظو ا٤بنتهى ُب االخبار كالسّب، كا٤بغازل كا٢بوادث كاياـ الناس، :  قلت

إما أف يكوف الواقدم : بلغِب عن سليماف الشاذكو٘ب أنو قاؿ: كالفقو، كغّب ذلك ، كقاؿ أٞبد بن علي االبار
 [أتاه بو]أصدؽ الناس، كإما أف يكوف أكذب الناس، كذاؾ أنو كتب عنو، فلما أف أراد أف ٱبرج بالكتاب 

: ككاف يعرؼ رأل سفياف كمالك، ما رأيت مثلو قط ، كقاؿ أبو داكد: فسألو، فإذا ىو ال يغّب حرفا ، قاؿ
: كاف الواقدم يركم ثالثْب ألف حديث غريب ، كقاؿ ا٤بغّبة بن ٧بمد ا٤بهلىب: بلغِب أف علي بن ا٤بديِب قاؿ

ا٥بيثم بن عدم أكثق عندم من الواقدم، ال أرضاه ُب ا٢بديث، كال ُب االنساب، كال : ٠بعت ابن ا٤بديِب يقوؿ
. اىػ  (رأيت الواقدم ُب طريق مكة يسئ الصالة: ُب شئ ، كقاؿ إسحاؽ بن الطباع

لو صح ٤با كاف فيو دليل علي البناء ، الف ضرب الفسطاط ا٭با كاف ٤بد الظل للحفارين ُب ذلك : ثانيان 
. اليـو الصائف 

: ملا َات اذتطٔ قسبت اَسأت٘ ايكب١ عًٞ قربٙ: ايػب١ٗ ايطابع١  
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ضربت امرأتو القبة على قربه سنة، ٍب رفعت، « مات ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي رضي اهلل عنهم»ك٤با 
. "بل يئسوا فانقلبوا : أال ىل كجدكا ما فقدكا، فأجابو اآلخر: فسمعوا صائحا يقوؿ

كاف من : قاؿ القارم. أم بال إسناد (كعن البخارم تعليقان ): قولو)): قاؿ عبيد اهلل الرٞبا٘ب ا٤بباركفورم
: حق ا٤بصنف أف يذكر من يركيو البخارم عنو أكالن، كينسب ا٢بديث إليو معنعنان، ٍب يقوؿ بعد ٛباـ ا٢بديث

أكرد البخارم ىذا اْلثر معلقان ٕبذؼ كل السند، يعِب ذكره غّب معزك إٔب : قلت. انتهى-ركاه البخارم تعليقان 
ٍب . ، ك٤با مات ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي اْب"باب ما يكره من اٚباذ ا٤بسجد على القبور"من ركاه حيث قاؿ 

لعن اهلل اليهود : قاؿ ُب مرضو الذم مات فيو- صلى اهلل عليو كسلم - ركل بسنده عن عائشة عن النيب 
كالنصارل اٚبذكا قبور أنبيائهم مساجد، كعلى ىذا فال كجو لالعَباض على ا٤بصنف، كقد كصل ىذا اْلثر 

ا٢بسْب بن إ٠باعيل بن عبد اهلل احملاملي ُب أماليو من طريق جرير عن ا٤بغّبة بن مقسم، ككصلو أيضان ابن أيب 
بن أيب طالب ا٥بامشي بفتح ا٢باء  (٤با مات ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي). الدنيا ُب كتاب القبور من طريق ا٤بغّبة

كالسْب ُب اال٠بْب، كىو ٩بن كافق ا٠بو اسم أبيو، ككانت كفاتو سنة سبع كتسعْب كلو بضع كٟبسوف سنة، كىو 
فاطمة بنت ا٢بسْب  (ضربت امرأتو). من ثقات التابعْب، كلو كلد يسمى ا٢بسن أيضان فهم ثالثة ُب نسق كاحد

بضم القاؼ، كتشديد ا٤بوحدة أم ا٣بيمة،  (القبة). بن علي أيب طالب ا٥بامشية، كىي ابنة عمو تقدـ ترٝبتها
 (على قربه سنة). كما جاء ُب ركاية احملاملي كابن أيب الدنيا بلفظ الفسطاط

إ٭با ضربت ا٣بيمة ىناؾ لالستمتاع با٤بيت بالقرب منو تعليالن للنفس كٚبييالن باستصحاب : قاؿ ابن ا٤بنّب
ا٤بألوؼ من اْلنس كمكابرة للحس، كما يتعلل بالوقوؼ على اْلطالؿ البالية ك٨باطبة ا٤بنازؿ ا٣بالية فجاءُتم 

بالبناء للفاعل أم أمرت ا٤برأة برفعها أك للمفعوؿ أم  (ٍب رفعت). ا٤بوعظة على لساف ا٥باتفْب بتقبيح ما صنعوا
أم ىاتفان من مؤمِب ا١بن  (صائحان ). فسمعوا أم ا٤برأة كمن معها: أم ا٤برأة، كيركل (فسمعت). رفعت ا٣بيمة
أم صائح  (فأجابو آخر). ما طلبوا: بفتح القاؼ، كيركل (ما فقدكا). بالتخفيف للتنبيو (أال). أك ا٤بالئكة

أم رجعوا، كُب ىذا اْلثر دليل على كراىة ضرب القبة على القرب، كإليو ذىب أٞبد  (بل يئسوا فانقلبوا). آخر
كره أٞبد أف يضرب على القرب فسطاط، كأكصى أبوىريرة حْب حضرتو الوفاة أف ال : قاؿ ابن قدامة. كىو ا٢بق

كذكر البخارم ذلك اْلثر ُب الباب ا٤بذكور؛ ْلنو يدؿ على كراىة ضرب القبة . انتهى-يضربوا عليو فسطاطان 
. على القرب

مطابقتو للَبٝبة كمناسبتو ٢بديث الباب من جهة أف ا٤بقيم ُب الفسطاط ال ٱبلوا من : قاؿ القسطال٘ب
الصالة فيو، فيستلـز اٚباذ ا٤بسجد عند القرب، كقد يكوف القرب ُب جهة القبلة فتزداد الكراىة، كإذا أنكر الصائح 
بناء زائالن فالبناء الثابت أجدر، لكن ال يؤخذ من كالـ الصائح حكم؛ ْلف مسلك اْلحكاـ الكتاب كالسنة 
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كاإلٝباع كالقياس، كال كحي بعده عليو الصالة كالسالـ، كإ٭با ىذا كأمثالو تنبيو على انتزاع اْلدلة من مواضعها 
اىػ  (إ٭با ذكره البخارم ٤بوافقتو لألدلة الشرعية ال ْلنو دليل برأسو: كقاؿ ا٢بافظ. انتهى-كاستنباطها من مظاهنا

 .
اَس ايطٝد٠ عا٥ػ١ بكسب فططاط عًٞ قرب اخٝٗا عبد ايسمحٔ  : ايػب١ٗ ايجا١َٓ 

كىذا اْلثر كذلك ٯبب أف يستدؿ بو على ٧باربة الصحابة لتلك ا٤بظاىر )): قاؿ أٞبد بن حسن ا٤بعلم 
ال على إثباُتا كتأصيلها،فعائشة رضي اهلل عنها نصبت تلك ا٣بيمة كٓب يتبْب لنا ما ىو السبب ُب ذلك، كال 

استنكر ذلك كعرٌب عن استنكاره - رضي اهلل عنو - ْلم غرض كاف نصبها،ٍب ذىبت فلما جاء ابن عمر
باْلمر بنزع ذلك الفسطاط، رغم إخبار الغالـ لو بأف من أمر بو ىو عائشة رضي اهلل عنها،كرغم ما يكٌنو 

الصحابة ٝبيعان لعائشة رضي اهلل عنها من التقدير كاالحَباـ،إال أف ذلك ٓب ٲبنع ابن عمر من تغيّب ما رأل أهنا 
. أخطأت فيو

كٓب يذكر بعد ذلك لنا ٧بدث كالمؤرخ أف عائشة اعَبضت على ما فعلو ابن عمر،كىذا دليل على أهنا 
رجعت إٔب ما رآه ابن عمر، خصوصان كأف عائشة رضي اهلل عنها ليست ٩بن يسكت على ما يرل خالفو، كمن 

اإلجابة )ُب كتاب مستقل ٠باه - رٞبو اهلل - أجل ذلك كثرت استدراكاُتا على الصحابة حٌب ٝبعها الزركشي 
كٓب يذكر ىو كال غّبه أف عائشة رضي اهلل عنها استدركت  (٤با استدركتو عائشة رضي اهلل عنها على الصحابة

. اىػ( (على ابن عمر ما فعل، فسقط ىذا الدليل كا٢بمد هلل
اذا جاء االمر من الشارع كجب قبولو ، كالتسليم كاالنقياد لو ، كال ٰبل اف نعارضو بقوؿ احد : قلت 

. كائنا من كاف 
عًٝ٘  طًب عُس بٔ ارتطاب زقٞ اهلل عٓ٘ إ ٜدفٔ ظٛاز ايٓيب ؾًٞ اهلل: ايػب١ٗ ايتاضع١ 

. ٚضًِ 

ال يدؿ ىذا التصرؼ من عمر علي انو اراد التربؾ : "ناصر بن عبد الرٞبن بن ٧بمد ا١بديع / قاؿ قاؿ د
بالقرب النبوم مطلقان ، ا٭با كاف قصده رضي اهلل عنو اف يكوف قريبان من صاحبيو فيكوف معهما ُب ا٢بياة 

االخركية كما كاف ُب ا٢بياة الدنيا كالدليل علي ذلك اف عمر رضي اهلل عنو اكصي ابنو عبد اهلل رضي اهلل عنو 
كليس ُب ىذا اشارة إب " يستأذف عمر بن ا٣بطاب اف يدفن مع صاحبيو: "اف يقوؿ لعائشة رضي اهلل عنها 

 .اىػ"التربؾ بالقرب النبوم ، بل فيو اشارة إب الصحبة فقط
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 اذتهاٜات اييت ٜتٓاقًْٛٗا عٔ اضتذاب١ أٌٖ ايكبٛز: ايػب١ٗ ايعاغس٠ 

أف العلماء قد صرَّحوا بأف ىذه ا٢بكايات الٍب تناقلتها ا٤بتصوفة لدعوة ا٤بضطرين - 1 : )أبوبكر ٧بمد زكريا
إٔب االستغاثة باْلموات ٕبجة أف ىذه ا٢بكايات كرامات ٥بؤالء اْلكلياء، ىي ٧بض اْلساطّب، كعْب 

. اْلكاذيب، كليست ىي من الكرامات، بل ىي أباطيل ا٢بكايات؛ ْلف ركاُتا ىم ىؤالء القبورية السفهاء
فهم ُب . كمعركؼ أهنم أكذب الناس، كمعادف الكذب، كبيوت الكذب، كبيوت اإلفك، فال اعتبار لركاياُتم

. نقل ىذه ا٢بكايات كذبة فسقة
أف قضاء ا٢بوائج عند االستغاثة با٤بوتى ليس ْلجل االستغاثة با٤بوتى، بل ذلك ٗبحض قدرة اهلل - 2

تعأب كتقديره ا٤بقدر بوقتو، فيصادؼ ذلك االستغاثة با٤بوتى، فيظن ا٤بستًغيث أف ا٤بستغىاث بو ىو الذم قضى 
. حاجتو، فييعد ذلك من كرامتو كٯبعلو دليالن على كونو كليِّا متصرفنا ُب الكوف

 ...
أف العلماء قد صرَّحوا بأنو كثّبنا ما تيقضى حوائج القبورية عند التجائهم إٔب القبور كأىلها، كلكن ال - 5

ْلجل أف للمقبور تأثّبنا ُب ذلك، بل ٰبدث ذلك استدراجنا من الشياطْب ٥بذا القبورم ا٤بشرؾ الذم يستغيث 
باْلموات فتأٌب الشياطْب كتساعده ُب بعض حاجاتو استدراجنا لو، كازديادنا لو ُب اإلضالؿ كاإلغواء، بل قد 

تطيعو الشياطْب فيقضوف بعض حوائجو ٤با بينو كبينهم من الصلة كاْلخوة بسبب الشرؾ كعبادة غّب اهلل تعأب 
ككثّبنا ما تتمثل لو الشياطْب ُب صورة صاحب القرب كتكلمو، فّبل أف القرب قد انشق . من االستغاثة باْلموات

كخرج منو ا٤بقبور كىو يظن أنو ذلك الوٕب فيعانقو كيكلمو، فييعد ذلك من كراماتو، كىكذا تلعب الشياطْب 
. بالقبورية كا٤بتصوفة كما كانت تلعب بالكفار عبدة اْلصناـ

قد يكوف سبب كو٘ب معقوؿ لقضاء بعض حوائج ا٤بتصوفة عند بعض القبور، فقد يكوف ْلحد - 6
فرس مريض ٗبرض اإلمساؾ الشديد، كالقبض ا٤بؤٓب ٕبيث ال يستطيع أف يَبكث، فيذىب بو صاحبو إٔب بعض 

ا، كيصيح صيحات مرتفعة ٨بيفة مهولة،  القبور الٍب يكوف ا٤بقبور فيو كافرنا، أك فاجرنا، ييعذب عذابنا شديدن
ا ٕبيث يسهل كيَبكث من شدة ا٣بوؼ، فيزكؿ منو اإلمساؾ  فيسمعها ذلك الفرس، فيخاؼ خوفنا شديدن

أف ا٤بقبور قد قضى حاجتو، كشفى فرسو، مع أف الفرس قد - صاحب الفرس– فيتعاَب، فيظن ذلك الرجل 
تعاَب بسبب اإلسهاؿ الذم حدث لو ْلجل خوؼ شديد ٤با ٠بع من صراخ ذلك ا٤بقبور الذم كاف ييعذب ُب 

. مثل ىذه القصة ُب بعض كتبو– رٞبو اهلل – كقد ذكر شيخ اإلسالـ ابن تيمية . قربه
أف العلماء قد صرَّحوا بأنو لو سيلّْم صحة بعض تلك ا٢بكايات فغاية ما فيها أف ذلك قد يكوف - 7

سببنا لقضاء ا٢باجة، كلكن ال يلـز من ذلك جواز االستغاثة باْلموات، كالتضرع عند القبور، كااللتجاء إٔب 
أىلها لدفع الكربات كجلب ا٤بنافع؛ ْلنو ال ٯبوز تناكؿ كل سبب من اْلسباب إالَّ ما ىو مباح شرعنا منها؛ 
ْلفَّ اْلسباب منها ما ىو حراـ، كمنها ما ىو مباح، كال ريب أف االستغاثة باْلموات كااللتجاء إٔب القبور 
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ا؛  كأىلها لدفع البليات، كجلب ا٤بنافع من اْلسباب احملرمة ُب دين اهلل تعأب، فال ٯبوز تناكؿ ىذا السبب أبدن
. ْلف االستغاثة عبادة، بل ميخ العبادة، فصرفها لغّب اهلل شرؾ قطعنا

 ككم من عبد دعا بدعاء غّب مباح فقضيت حاجتو ُب ذلك الدعاء، ككاف ذلك سبب ىالكو ُب الدنيا 
كاآلخرة، ككثّب من الكفار كا٤بشركْب يدعوف عند اْلكثاف فييستجاب ٥بم، ككثّب من ا٤بقاصد ٙبصل بأسباب 
٧برمة قطعنا كالسحر، كالتكهن، كشهادة الزكر، كالفاحشة، كالظلم، كالسرقة، كا٣بمر، بل الشرؾ، كالكفر قد 
ٰبصل ّٔما بعض ا٤بقاصد، فليس كل مىن قضيت حاجتو بسبب يقتضي أف يكوف مشركعنا؛ فال ٯبوز تعاطي 

أفَّ الغاية ال تربر الوسيلة كما ىو لدل بعض : فهذا ا١بواب يعرفنا أيضنا. اْلسباب احملرمة إل٪باح ا٤بقاصد
. ا٢بركيْب
ال ٲبكن إثبات شرع اهلل تعأب ٗبثل ىذه ا٢بكايات من العواـ كا١بهلة كا٤بتصوفة، فإف ىذه ا٢بكايات - 8

إ٭با نسمعها عمن ليس قولو حجة من ا٢بجج الشرعية، فال ٯبوز إثبات الشرع ٗبثلو كال إثبات العبادات أيضنا 
 كإٝباع اْلمة، كىو سبيل rكإ٭با ا٤بتبع ُب إثبات اْلحكاـ كالعبادات إ٭با ىو كتاب اهلل كسنة رسولو . ٗبثلو

السابقْب اْلكلْب من ىذه اْلمة، فال ٯبوز إثبات حكم شرعي دكف ىذه اْلصوؿ الثالثة نصِّا، أك استنباطنا 
كإثبات الشرع ٗبثل ىذه ا٢بكايات إ٭با ىو دأب اليهود كالنصارل كأمثا٥بم ٩بن . ٕباؿ أصالن عند ا٤بسلمْب

. ينقلوف عن غّب اْلنبياء؛ فإف لديهم مثل ىذه ا٢بكايات شيء كثّب
أف العلماء قد أجابوا عن تلك اْلقواؿ الٍب يذكرىا ا٤بتصوفة ُب كتبهم عن كثّب ٩بن ينتسبوف إٔب - 9

العلم كالفقو كالفضل كالزىد بأف بعض ىذه اْلقواؿ ا٤بنقولة عن ىؤالء ما قد يكوف صاحبو قالو أك فعلو 
كبعضهم . باجتهاد ٱبطئ أك يصيب، أك قالو بقيود أك شركط كثّبة على كجو ال ٧بذكر فيو فحرَّؼ النقل عنو

قد ال يريدكف بلفظة التوسل االستغاثة باْلموات، كلكن ا٤بتصوفة حرَّفوا عباراُتم كجعلوا التوسل ىو االستغاثة 
. باْلموات
أف كثّبنا ٩بن ينتموف إٔب العلم كالفضل كالصالح كالزىد كقعوا ُب الشرؾ باهلل، كاالستغاثة - 10

باْلموات، كبأفعا٥بم، كأقوا٥بم الشركية، ْلجل عادة العواـ الٍب جركا عليها، ال ْلجل أف ٥بم دليالن شرعيِّا على 
ذلك، كلكن ٤با كاف خطؤىم عن حسن قصد كنية صا٢بة، كنبهوا على خطئهم انتبهوا كرجعوا عن تلك 

. اىػ"الشركيات دكف عناد أك إصرار
ِ٘ َتَعاىَل :ايػب١ٗ اذتاد١ٜ عػس  ِِٛي ََِطِذدّا }ق  ِِ ِٗ ِٝ َّٕ َعًَ َٓتَِّدَر ِِ َي ِٖ َِِس َٔ َغًَُبٛا َع٢ًَ َأ ٍَ ايَِّرٜ  { َقا

إف الصحيح ا٤بتقرر ُب علم اْلصوؿ أف شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا : أكالن : " قاؿ شحاتة صقر 
ككاف النيب  (فذكرىا، كآخرىا)... أعًطيتي ٟبسنا ٓب ييعطىهينَّ أحد من اْلنبياء قبلي»: ْلدلة كثّبة منها قولو ص
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فإذا تبْب ىذا فلسنا ملزمْب باْلخذ  (أخرجو البخارم كمسلم)« يبعث إٔب قومو خاصة، كبيعثتي إٔب الناس كافة
  !ٗبا ُب اآلية لو كانت تدؿ على أف جواز بناء ا٤بسجد على القرب كاف شريعة ٤بن قبلنا

فذلك مشركط عندىم ٗبا إذا ٓب يىرًٍد ُب  (شريعة من قبلنا شريعة لنا): ىىٍب أف الصواب قوؿ من قاؿ: ثانينا
شرعنا ما ٱبالفو، كىذا الشرط معدـك ىنا؛ ْلف اْلحاديث تواترت ُب النهي عن بناء ا٤بساجد على القبور، 

 .فذلك دليل على أف ما ُب اآلية ليس شريعة لنا
: ال نسلّْم أف اآلية تفيد أف ذلك كاف شريعة ٤بن قبلنا، غاية ما فيها أف ٝباعة من الناس قالوا: ثالثنا

ا} فليس فيها التصريح بأهنم كانوا مؤمنْب، كعلى التسليم فليس فيها أهنم كانوا مؤمنْب  {لىنىتًَّخذىفَّ عىلىٍيًهم مٍَّسًجدن
: ُب قصة أصحاب الكهف؟ صا٢بْب، متمسكْب بشريعة نيب مرسل، بل الظاىر خالؼ ذلك، كىو قوؿ اهلل 

ا} فجعل اٚباذ القبور على ا٤بساجد من فعل أىل الغلبة  {قىاؿى الًَّذينى غىلىبيوا عىلىى أىٍمرًًىٍم لىنىتًَّخذىفَّ عىلىٍيًهم مٍَّسًجدن
على اْلمور، كذلك يشعر بأف مستنده القهر كالغلبة كاتباع ا٥بول كأنو ليس من فعل أىل العلم كالفضل ا٤بنتصر 

 .اىػ " ٤با أنزؿ اهلل على رسلو من ا٥بدل
لنتخذف »: من ىؤالء القـو الذين قالوا: أما ا١بواب عن االستدالؿ باآلية فهو أف تقوؿ: "قاؿ الشنقيطي

؟ أىم ٩بن يقتدل بو؟ أـ ىم كفرة ال ٯبوز االقتداء ّٔم؟ ، كقد قاؿ أبو جعفر بن جرير « عليهم مسجدا
، ما نصو- رٞبو اهلل تعأب - الطربم  كقد اختلف ُب قائل ىذه ا٤بقالة، أىم الرىط ا٤بسلموف »: ُب ىؤالء القـو

إذ ؛ أـ ىم الكفار؟ فإذا علمت ذلك فاعلم أهنم على القوؿ بأهنم كفار فال إشكاؿ ُب أف فعلهم ليس ٕبجة 
بأهنم مسلموف كما يدؿ لو ذكر : كعلى القوؿ. ٓب يقل أحد باالحتجاج بأفعاؿ الكفار كما ىو ضركرم

ْلف اٚباذ ا٤بساجد من صفات ا٤بسلمْب، فال ٱبفى على أدٗب عاقل أف قوؿ قـو من ا٤بسلمْب ُب ؛ ا٤بسجد 
صلى اهلل عليو - إهنم سيفعلوف كذا، ال يعارض بو النصوص الصحيحة الصرٰبة عن النيب : القركف ا٤باضية

ُب - صلى اهلل عليو كسلم - لنتخذف عليهم مسجدا بقولو : إال من طمس اهلل بصّبتو فقابل قو٥بم- كسلم 
. »اٚبذكا قبور أنبيائهم مساجد ؛ لعن اهلل اليهود كالنصارل « :مرض موتو قبل انتقالو إٔب الرفيق اْلعلى ٖبمس

. ا٢بديث
يظهر لك أف من اتبع ىؤالء القـو ُب اٚباذىم ا٤بسجد على القبور، ملعوف على لساف الصادؽ ا٤بصدكؽ 

. اىػ" صلى اهلل عليو كسلم- كما ىو كاضح، كمن كاف ملعونا على لسانو - صلى اهلل عليو كسلم - 
ا  )قاؿ ابن كثّب عند قولو تعأب  حكى ابن )قاؿ  (قىاؿى الًَّذينى غىلىبيوا عىلىى أىٍمرًًىٍم لىنىتًَّخذىفَّ عىلىٍيًهٍم مىٍسًجدن

أىل الشرؾ منهم، فاهلل أعلم ، كالظاىر : كالثا٘ب. إهنم ا٤بسلموف منهم: أحدٮبا: جرير ُب القائلْب ذلك قولْب
أف الذين قالوا ذلك ىم أصحاب الكلمة كالنفوذ ، كلكن ىل ىم ٧بمودكف أـ ال ؟ فيو نظر؛ ْلف النيب صلى 
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كقد . ٰبذر ما فعلوا" لعن اهلل اليهود كالنصارل، اٚبذكا قبور أنبيائهم كصا٢بيهم مساجد: "اهلل عليو كسلم قاؿ
ركينا عن أمّب ا٤بؤمنْب عمر بن ا٣بطاب، رضي اهلل عنو، أنو ٤با كجد قرب دانياؿ ُب زمانو بالعراؽ، أمر أف ٱبفى 

 .اىػ " عن الناس، كأف تدفن تلك الرقعة الٍب كجدكىا عنده، فيها شيء من ا٤بالحم كغّبىا
كقد دؿ  ) : (لعن اهلل اليهود كالنصارل اٚبذكا أبيائهم مساجد  )كقاؿ ا٢بافظ ابن رجب عند حديث 

قاؿ الذين  ): القرآف على مثل ما دؿ عليو ىذا ا٢بديث ، كىو قوؿ اهلل عز كجل ُب قصة أصحاب الكهف 
فجعل اٚباذ القبور على ا٤بساجد من فعل أىل الغلبة على اْلمور ،  (غلبوا على أمرىم لنتخذف عليهم مسجدا 

كذلك يشعر بأف مستنده القهر كالغلبة كاتباع ا٥بول ، كأنو ليس من فعل أىل العلم كالفضل ا٤بنتصر ٤با أنزؿ اهلل 
. اىػ " على رسلو من ا٥بدل

َٔ : ايػب١ٗ ايجا١ْٝ عػس  ِٝ ُُِػِسِن ََكَبَس٠ٍ ِيً ُٙ ِفٞ  ََِطِذَد  َِ ََٚضًَّ  ِ٘ ِٝ ُ٘ َعًَ ٍِِٛ اهلِل َؾ٢ًَّ ايًَّ : بٓا٤ُ َزُض

بناء رسوؿ اهلل صلى اهلل ): فقاؿ: أما دليلو الثا٘ب)-: حفظو اهلل تعأب-قاؿ الشيخ عبد العزيز الراجحي 
ركاه البخارم ُب - )« الصحيحْب »عليو كسلم مسجده ُب مقربة للمشركْب، كىذا أمر مشهور كىو ُب 

. انتهى كالمو .(( (524)كمسلم  (3932)« صحيحو»
كىذا فيو تلبيس كتدليس، فإف بناء الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ٤بسجده ُب مقربة للمشركْب، كاف بعد 

. كىذا ليس ٧بل النزاع، كإ٭با النزاع ُب جواز الصالة ُب ا٤بقربة قبل النبش. نبش قبورىم كإزالتها
٥بذا ٓب يذكر ا٤بعَبض أف النيب صلى اهلل عليو كسلم أمر الصحابة بنبش قبور ا٤بشركْب كإزالتها، ليسلم لو 

!  اعَباضو
كمسجد رسوؿ اهلل  -: )(21/321)« ٦بموع الفتاكل»كما ُب -قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية رٞبو اهلل 

صلى اهلل عليو كسلم قد كاف مقربة للمشركْب، كفيو ٬بل كخرب، فأمر النيب صلى اهلل عليو كسلم بالنخل 
فقطعت، كجعلت قبلة ا٤بسجد، كأمر با٣برب فسويت، كأمر بالقبور فنبشت، فهذه مقربة منبوشة ، كاف فيها 

. « الصحيحْب»انتهى، كىذا ُب  (ا٤بشركوف
أنو لو كانت الصالة ُب ا٤بقربة جائزة تصح، ٤با : دليل عليو ال لو، كبيانو: كما أف دليل ا٤بعَبض ىذا

. نبش النيب صلى اهلل عليو كسلم قبور ا٤بشركْب كأخرجها، كلصلوا عليها دكف نبش
دؿ ذلك على حرمة الصالة فيها قبل النبش ، كعدـ : كلكن ٤با أمر النيب صلى اهلل عليو كسلم بنبشها

. صحتها
أف اختيار تلك اْلرض لتكوف مسجدا للنيب صلى اهلل عليو كسلم كا٤بسلمْب، كاف : يضاؼ إٔب ذلك

بوحي من اهلل سبحانو، كما ُب قصة ناقة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كبرككها ُب ذلك ا٤بكاف، فوجب 
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فال ٯبوز لغّبىم من ا٤بسلمْب . إصالحها كُتيئتها للمصلْب، كإزالة ما يفسد ذلك: عند اختيار اهلل عز كجل ٥با
. اىػ" أف يعمدكا إٔب مقربة مشركْب أك مسلمْب، فينبشوىا دكف حاجة، ليصلوا فيها ٤با سبق

 قايٛا  إٔ  قرب إمساعٌٝ عًٝ٘ ايطالّ ٚغريٙ يف اذتذس َٔ املطذد: ايػب١ٗ ايجايج١ عػس 

 :اذتساّ ٖٚٛ أفكٌ َطذد ٜتشس٣ فٝ٘ 

ال شك أف ا٤بسجد ا٢براـ أفضل ا٤بساجد كالصالة فيو ٗبائة ألف صالة كلكن ىذه : "قاؿ االلبا٘ب
الفضيلة أصلية فيو منذ رفع قواعده إبراىيم مع ابنو ا٠باعيل عليهما السالـ كٓب تطرأ ىذه الفضيلة عليو بدفن 
إ٠باعيل عليو السالـ فيو لو صح أنو دفن فيو كمن زعم خالؼ ذلك فقد ضل ضالال بعيدا كجاء ٗبا ٓب يقلو 

ال شك فيما ذكرت : أحد من السلف الصاّب رضي اهلل عنهم كال جاء بو حديث تقـو ا٢بجة بو ، فإف قيل 
كدفن إ٠باعيل فيو ال ٱبالف ذلك كلكن أال يدؿ ىذا على اْلقل على عدـ كراىية الصالة ُب ا٤بسجد الذم فيو 

 : كال ٍب كال كىاؾ البياف من كجوه: قرب ؟ فا١بواب 

أنو ٓب يثبت ُب حديث مرفوع أف ا٠باعيل عليو السالـ أك غّبه من اْلنبياء الكراـ دفنوا ُب : اْلكؿ 
ا٤بسجد ا٢براـ كٓب يرد شئ من ذلك ُب كتاب من كتب السنة ا٤بعتمدة كالكتب السنة كمسند أٞبد كمعاجم 
الطربا٘ب الثالثة كغّبىا ضعيفا بل موضوعا عند بعض احملققْب كغاية ما كرم ُب ذلك من آثار معضالت 

فال يلتفت إليها  ( 220 ك 219 ك 39ص  )" أخبار مكة " بأسانيد كاىيات موقوفات أخرجها اْلزرقي ُب 
" من ركاية ا٢باكم ُب " ا١بامع " ك٫بو ذلك ما أكرد السيوطي ُب . كإف ساقها بعض ا٤ببتدعة مساؽ ا٤بسلمات

 إف قرب إ٠باعيل ُب ا٢بجر : عن عائشة مرفوعا بلفظ" الكُب 

أف القبور ا٤بزعـو كجودىا ُب ا٤بسجد ا٢براـ غّب ظاىرة ك ال بارزة كلذلك ال تقصد من : الوجو الثا٘ب 
دكف اهلل تعأب فال ضرر من كجودىا ُب بطن أرض ا٤بسجد فال يصح حينئذ االستدالؿ ّٔذه اآلثار على جواز 
اٚباذ ا٤بساجد على قبور مرتفعة على كجو اْلرض لظهور الفرؽ بْب الصورتْب كّٔذا أجاب الشيخ على القارم 

بعد أف حكى قوؿ ا٤بفسر الذم أشرت إليو ُب  ( 456 / 1 )" مرقاة ا٤بفاتيح " رٞبو اهلل اهلل تعأب فقاؿ ُب 
 كذكر غّبه أف صورة قرب إ٠باعيل عليو السالـ ُب ا٢بجر ٙبت ا٤بيزاب كأف ُب ا٢بطيم بْب ا٢بجر : التعليق

كفيو أف صورة قرب إ٠باعيل عليو السالـ كغّبه مندرسة فال يصلح : اْلسود كزمـز قرب سبعْب نبيا ، قاؿ القارم
 االستدالؿ

كىذا جواب عآب ٫برير كفقيو خريت كفيو اإلشارة إٔب ما ذكرناه آنفا كىو أف العربة ُب ىذه ا٤بسألة 
بالقبور الظاىرة كأف ما ُب بطن اْلرض من القبور فال يرتبط بو حكم شرعي من حيث الظاىر بل الشريعة تنزه 
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أٓب ٪بعل  {: عن مثل ىذا ا٢بكم ْلننا نعلم بالضركرة كا٤بشاىدة أف اْلرض كلها مقربة اْلحياء كما قاؿ تعأب 
 بطنها ْلمواتكم كظهرىا ْلحيائكم: قاؿ الشعيب.  }اْلرض كفاتا أحياء كأمواتا 

 ( 43ص  )يشّب إٔب حديث ابن عباس الذم بينت ضعفو فيما سبق " ا٤بلعوف فاعلو " كقو٥بن : قلت 
 : فتنبو ، كمنو قوؿ الشاعر

 فأين القبور من عهد عاد ؟   صاح ىذم قبورنا ٛبأل الرحب

 اْلرض إال من ىذه اْلجساد  خفف الوطأ ما أظن اديػػػم 

 ال اختياال على رفات العباد   سر إف استطعت ُب ا٥بواء ركيدا

كمن البْب الواضح أف القرب إذا ٓب يكن ظاىرا غّب معركفا مكانو فال يَبتب من كراء ذلك مفسدة كما ىو 
مشاىد حيث ترل الوثنيات كالشركيات إ٭با تقع عند القبور ا٤بشرفة حٌب كلو كانت مزكرة ال عند القبور 

ا٤بندرسة كلو كانت حقيقة فا٢بكمة تقتضي التفريق بْب النوعْب كىذا ما جاءت بو الشريعة كما بينا سابقا فال 
 .اىػ " ٯبوز التسوية بينهما كاهلل ا٤بستعاف

أك غّبه من اْلنبياء الكراـ ديفنوا ُب ÷ ٓب يثبت ُب حديث مرفوع أف ا٠باعيل : أكالن : " قاؿ شحاتة صقر 
ا٤بسجد ا٢براـ، كٓب يىرًٍد شئ من ذلك ُب كتاب من كتب السنة ا٤بعتمدة كالكتب الستة، كمسند أٞبد، كمعاجم 
الطربا٘ب الثالثة كغّبىا، كذلك من أعظم عالمات كىٍوف ا٢بديث ضعيفنا بل موضوعنا عند بعض احملققْب، كغاية 

 (أخبارمكة)ما كرم ُب ذلك من آثار معضالت، بأسانيد كاىيات موقوفات، أخرجها اْلزرقي ُب 
 .فال يلتفت إليها (220ك219ك39ص)

إذا رأيت ا٢بديث يباين : ما أحسن قوؿ القائل»: عن ابن ا١بوزم قاؿ (التدريب)نقل السيوطي ُب 
كمعُب مناقضتو لألصوؿ أف يكوف : قاؿ. العقوؿ، أك ٱبالف ا٤بنقوؿ، أك يناقض اْلصوؿ، فاعلم أنو موضوع

 . (85ص) (الباعث ا٢بثيث)كذا ُب . « خارجنا من دكاكين اإلسالـ من ا٤بسانيد كالكتب ا٤بشهورة
أف القبور ا٤بزعـو كجودىا ُب ا٤بسجد ا٢براـ غّب ظاىرة كال بارزة، كلذلك ال تقصد من دكف اهلل : ثانينا

تعأب، فال ضرر من كجودىا ُب بطن أرض ا٤بسجد، فال يصح حينئذ االستدالؿ ّٔذه اآلثار على جواز اٚباذ 
 .ا٤بساجد على قبور مرتفعة على كجو اْلرض لظهور الفرؽ بْب الصورتْب
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كالقرب إذا ٓب يكن ظاىرنا غّب معركفنا مكانو، فال يَبتب من كراء ذلك مفسدة كما ىو مشاىد، حيث 
ال عند القبور ا٤بندرسة، كلو كانت ! ترل الوثنيات كالشركيات إ٭با تقع عند القبور ا٤بشرفة، حٌب كلو كانت مزكرة

. اىػ " حقيقية، فا٢بكمة تقتضي التفريق بْب النوعْب، كىذا ما جاءت بو الشريعة، فال ٯبوز التسوية بينهما
: قايٛا إ ايع١ً يف صتاض١ ايرتاب :  ايػب١ٗ ايسابع١ عػس 

كمسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قد كاف مقربة للمشركْب كفيو ٬بل :"قاؿ شيخ االسالـ ابن تيمية
فأمر النيب صلى اهلل عليو كسلم بالنخل فقطعت كجعلت قبلة ا٤بسجد كأمر با٣برب فسويت كأمر . كخرب

ٍب ٤با نبش ا٤بوتى جعلت مسجدا مع بقاء ما بقي فيها . بالقبور فنبشت فهذه مقربة منبوشة كاف فيها ا٤بشركوف
من الَباب كلو كاف ذلك الَباب ٪بسا لوجب أف ينقل من ا٤بسجد الَباب النجس ال سيما إذا اختلط الطاىر 
بالنجس فإنو ينبغي أف ينقل ما يتيقن بو زكاؿ النجاسة كٓب يفعل ذلك كٓب يأمر باجتناب ذلك الَباب كال بإزالة 

فتبْب أف ا٢بكم معلق بظهور القبور ال بظن ٪باسة الَباب؛ كأيضا من علل . ما يصيب اْلبداف كالثياب منو
.  اىػ" ذلك بالنجاسة فإف غايتو أف يكره الصالة عند االحتماؿ

كَب ىذا إبطاؿ قوؿ من زعم أف النهى عن الصالة فيها ْلجل النجاسة، فهذا أبعد : "قاؿ ابن القيم 
 :شئ عن مقاصد الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، كىو باطل من عدة أكجو

 .أف اْلحاديث كلها ليس فيها فرؽ بْب ا٤بقربة ا٢بديثة كا٤بنبوشة، كما يقولو ا٤بعللوف بالنجاسة: منها

. أنو صلى اهلل تعأب عليو كآلو كسلم لعن اليهود كالنصارل على اٚباذ قبور أنبيائهم مساجد: كمنها
فإف ذلك ال ٱبتص بقبور اْلنبياء، كْلف قبور اْلنبياء من أطهر . كمعلـو قطعان أف ىذا ليس ْلجل النجاسة

 .البقاع، كليس للنجاسة عليها طريق البتة، فإف اهلل حـر على اْلرض أف تأكل أجسادىم فهم َب قبورىم طريوف

 .أنو هنى عن الصالة إليها: كمنها

كلو كاف ذلك ْلجل النجاسة لكاف ذكر . أنو أخرب أف اْلرض كلها مسجد، إال ا٤بقربة كا٢بماـ: كمنها
 .ا٢بشوش كآّازر ك٫بوىا أكٔب من ذكر القبور
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أف موضع مسجده صلى اهلل تعأب عليو كآلو كسلم كاف مقربة للمشركْب، فنبش قبورىم كسواىا : كمنها
كٓب ينقل ذلك الَباب، بل سول اْلرض كمهدىا كصلى فيو، كما ثبت َب الصحيحْب عن : كاٚبذه مسجدان 

 :أنس بن مالك قاؿ

ـى النىبُّ صلى اهلل تعأب عليو كآلًو كسلم ا٤بًدينىة فىنزىؿى بأىٍعلىى ا٤بًدينىًة َب حىٌى يػيقىاؿي ٥بىيمٍ " بػىنيو عىٍمرك : لىٌما قىًد
لىةن، ٍبيَّ أىٍرسىلى ًإٔب مىالء بىًُب النَّجَّاًر،  ـى الٌنىبُّ صلى اهللي تعأب عليًو كآلو كسلمى فيًهٍم أىٍربىعى عىشىرىةى لىيػٍ ، فأىقىا ٍبًن عىٍوؼو
، كىكىأىٗب أىٍنظيري ًإٔب النَّىب صٌلى اهللي علٍيو كسٌلم عىلىى رىاًحلىتًو، كأبو بكر رًدفىوي، كمىألي بىًُب  فىجىاءيكا ميتػىقىلًدل السُّييوؼى

ٍولىوي، حٌب أىٍلقىى بًفناًء أيب أىيُّوبى  ٍتوي الصَّالةي، كىييصىٌلى َب مىرىابًض اٍلغىنًم، . النَّجَّاًر حى بُّ أىٍف ييصىلّْىى حىٍيثي أىٍدرىكى ككاف ٰبًي
ىٍسًجًد، فأىٍرسىلى ًإٔب مىإلو بىُب النٌَّجاًر، فػىقىاؿى 

ا: كىأنٌوي أىمىرى بًًبنىاًء ا٤ب ال كاهلًل، : قىاليوا. يىا بًُب النٌجاًر، ثىاًمنيوٗب ٕبىاًئًطكيٍم ىذى
مىا نىٍطليبي ٜبىىنىوي ًإال إٔب اهلًل 

يٍشرًًكْبى : فكىافى فيو ما أقيوؿي لكيمٍ 
فأمىرى الٌنىبُّ صىٌلى اهللي تػىعىأبى عىلٍيًو كىالو كسٌلم . كفيو ٬ٍبل. كفيو خىًربه . قػيبيوري ا٤ب

ىٍسًجًد، كىٌجعىليوا ًعضىادىتػىٍيًو . كىبالنٍَّخًل فػىقيًطعى . بًقيبيوًر ا٤بٍشرًًكْبى فػىنيًبشىٍت، ٍبيَّ بًا٣ٍبًٍرًب فىسيويىتٍ 
لىةى ا٤ب فىصىفُّوا النٍَّخلى ًقبػٍ

زيكفى، كذكر ا٢بديث. كىجىعىليوا يػىنػٍقيليوفى الصٍَّخرى . ا٢بًٍجىارىةى  ". كىم يػىٍرٯبًى

أف فتنة الشرؾ بالصالة َب القبور كمشأّة عباد اْلكثاف أعظم بكثّب من مفسدة الصالة بعد : كمنها
فإذا هنى عن ذلك سدا لذريعة التشبو الٌب ال تكاد ٚبطر بباؿ ا٤بصلى، فكيف ّٔذه الذريعة . العصر كالفجر

القريبة الٌب كثّبا ما تدعو صاحبها إٔب الشرؾ كدعاء ا٤بوتى، كاستغاثتهم، كطلب ا٢بوائج منهم، كاعتقاد أف 
فأين التعليل بنجاسة . كغّب ذلك، ٩با ىو ٧بادة ظاىرة هلل كرسولو. الصالة عند قبورىم أفضل منها َب ا٤بساجد

البقعة من ىذه ا٤بفسدة؟ ك٩با يدؿ على أف النىب صلى اهلل عليو كآلو كسلم قصد منع ىذه اْلمة من الفتنة 
. بالقبور كما افتًب ّٔا قـو نوح كمن بعدىم

كلو كاف ذلك ْلجل النجاسة ْلمكن أف يتخذ عليها ا٤بسجد . أنو لعن ا٤بتخذين عليها ا٤بساجد: كمنها
. مع تطيينها بطْب طاىر، فتزكؿ اللعنة، كىو باطل قطعان 

كَب . فهما َب اللعنة قريناف. أنو قرف َب اللعن بْب متخذل ا٤بساجد عليها كموقدم السرج عليها: كمنها
فإف كل ما لعن رسوؿ اهلل صلى اهلل تعأب عليو كآلو كسلم فهو من الكبائر، كمعلـو أف . ارتكاب الكبّبة صنواف

إيقاد السرج عليها إ٭با لعن فاعلو لكونو كسيلة إٔب تعظيمها، كجعلها نصبا يوفض إليو ا٤بشركوف، كما ىو 
فإف اٚباذ ا٤بساجد عليها تعظيم ٥با كتعريض للفتنة ّٔا . ك٥بذا قرف بينهما. الواقع، فهكذا اٚباذ ا٤بساجد عليها

لىنىتَّخذىفَّ عىلىٍيًهٍم }: ك٥بذا حكى اهلل سبحانو كتعإب عن ا٤بتغلبْب على أمر أصحاب الكهف، أهنم قالوا
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. اللهيمَّ ال ٍ٘بعىٍل قػىرٍبًل كىثىنان يػيٍعبىدي : "أنو صلى اهلل تعأب عليو كآلو كسلم قاؿ: كمنها . [21: الكهف] {مىٍسًجدان 
". اٍشتىدَّ غىضبي اهلًل عىلىى قػىٍوـو اٌٚبىذيكا قػيبيورى أىنًٍبيىائًًهٍم مىسىاًجدى 

كىو . تنبيو منو على سبب ٢بوؽ اللعن ٥بم" اللهم ال ٘بعل قربل كثنا يعبد: "فذكره ذلك عقيب قولو
. توصلهم بذلك إٔب أف تصّب أكثانا تعبد

كبا١بملة فمن لو معرفة بالشرؾ كأسبابو كذرائعو، كفهم عن الرسوؿ صلى اهلل تعأب عليو كآلو كسلم 
كصيغة " ال تفعلوا"صيغة : مقاصده، جـز جزمان ال ٰبتمل النقيض أف ىذه ا٤ببالغة منو باللعن كالنهى بصيغتيو

ليس ْلجل النجاسة، بل ىو ْلجل ٪باسة الشرؾ الالحقة ٗبن عصاه، كارتكب ما عنو هناه، كاتبع " إٗب أهناكم"
فإف ىذا كأمثالو من النىب . ىواه، كٓب ٱبش ربو كمواله، كقل نصيبو أك عدـ َب ٙبقيق شهادة أف ال إلو إال اهلل

صلى اهلل تعأب عليو كآلو كسلم صيانة ٢بمى التوحيد أف يلحقو الشرؾ كيغشاه، ك٘بريد لو كغضب لربو أف 
بل ىذا تعظيم لقبور : فقاؿ. فأىب ا٤بشركوف إال معصية ْلمره كارتكابان لنهيو كغرىم الشيطاف. يعدؿ بو سواه

اىػ "ككلما كنتم أشد ٥با تعظيما، كأشد فيهم غلوا، كنتم بقرّٔم أسعد، كمن أعدائهم أبعد. ا٤بشايخ كالصا٢بْب
. 

 .غب١ٗ دفٔ يف َطذد ارتٝف ضبعٕٛ ْبٝا : ايػب١ٗ ارتاَط١ عػس 

 : 

أننا ال نشك ُب صالتو صلى اهلل عليو كسلم ُب ىذا ا٤بسجد كلكننا (: قاؿ االلبا٘ب ُب ٙبذير الساجد 
 : إف ما ذكر ُب الشبهة من أنو دفن فيو سبعوف نبيا ال حجة فيو من كجهْب: نقوؿ 

أننا ال نسلم صحة ا٢بديث ا٤بشار إليو ْلنو ٓب يركه أحد ٩بن عِب بتدكين ا٢بديث الصحيح كال : اْلكؿ 
صححو أحد ٩بن يوثق بتصحيحو من اْلئمة ا٤بتقدمْب كال النقد ا٢بديثي يساعد على تصحيحو فإف ُب إسناده 

 / 3 )" معجمو الكبّب  من يركم الغرائب كذلك ٩با ٯبعل القلب ال يطمئن لصحة ما تفرد بو قاؿ الطربا٘ب ُب
حدثنا عبداف بن أٞبد نا عيسى بن شاذاف نا أبو ٮباـ الدالؿ نا إبراىيم بن طمهاف عن منصور  : ( 2 / 204

 / 3 )" آّمع " كأكرده ا٥بيثمي  " ُب مسجد ا٣بيف قرب سبعْب نبيا: " عن ٦باىد عن ابن عمر مرفوعا بلفظ 
كىذا قصور منو ُب التخريج فقد أخرجو  " ركاه البزار كرجالو ثقات: " كقاؿ  قرب سبعوف نبيا : بلفظ ( 298

  الطربا٘ب أيضا كما رأيت
ا٤بعجم " كرجاؿ الطربا٘ب ثقات أيضا غّب عبداف بن أٞبد كىو اْلىوازم كما ذكر الطربا٘ب ُب : قلت 

" كٓب أجد لو ترٝبة كىو غّب عبداف بن ٧بمد ا٤بركزم كىو من شيوخ الطربا٘ب أيضا ُب  ( 136ص  )" الصغّب 
تذكرة ا٢بفاظ " ك  ( 135 / 11" ) تاريخ بغداد " كغّبه كىو ثقة حافظ لو ترٝبة ُب  ( 136ص  )" الصغّب 

                                                 

 . 187 / 1 إغاثة اللهفاف 
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لكن ُب رجاؿ ىذا اإلسناد من يركم الغرائب مثل عيسى بن شاذاف قاؿ فيو ابن  كغّبىا ( 230 / 2" ) 
ضعيف ا٢بديث مضطرب : كإبراىيم بن طمهاف قاؿ فيو ابن عمار ا٤بوصلي  " يغرب" : " الثقات " حباف ُب 
ابن طهماف شيئا  كىذا على إطالقو كإف كاف مردكدا على ابن عمار فهو يدؿ على أف ُب حديث " ا٢بديث

أمره مشتبو لو مدخل ُب الثقات كمدخل ُب  : ( 1 / 2 )" ثقات أتباع التابعْب " كيؤيده قوؿ ابن حباف ُب 
الضعفاء كقد ركل أحاديث مستقيمة تشبو أحاديث اْلثبات كقد تفر عن الثقات بأشياء معضالف سنذكره إف 

٩بن لو مدخل  اهلل ُب كتاب الفصل بْب النقلة إف قضى اهلل سبحانو ذلك ككذلك كل شئ توقفنا ُب أمره شاء
كىو ابن ا٤بعتمر  كشيخ منصور" ثقة يغرب " : " التقريب " كلذلك قاؿ فيو ا٢بافظ ابن حجر ُب  ُب الثقات

فا٢بديث من غرائبو أك من غرائب ابن  ( 2 / 244 )ثقة كقد ركل لو ابن طهماف حديثا آخر ُب مشيختو 
ْلف ىذا اللفظ الثا٘ب " صلى " بدؿ " قرب : " كأنا أخشى أف يكوف ا٢بديث ٙبرؼ على أحدٮبا فقاؿ  شاذاف 

بإسناد رجالو ثقات عن سعيد بن  ( 1551 / 3 )الكبّب " ىو ا٤بشهور ُب ا٢بديث فقد أخرج الطربا٘ب ُب 
 ا٢بديث ككذلك ركاه الطربا٘ب ُب (. . . صلى ُب مسجد ا٣بيف سبعوف نبيا  : جبّب عن ابن عباس مرفوعا

الثالث من  " كا٤بخلص ُب ( 2 / 249" ) ا٤بختارة " كعنو ا٤بقدسي ُب  (زكائده 2 / 119 / 1 )" اْلكسط 
كقاؿ   (2 / 222 / 2" ) الفوائد " كأبو ٧بمد بن شيباف العدؿ ُب  ( 1 / 70 )" السادس من ا٤بخلصيات 

كال شك ُب حسن ا٢بديث عندم فقد  ركاه الطربا٘ب ُب اْلكسط كإسناده حسن : ( 116 / 2 )ا٤بنذرم 
عنو موقوفا عليو كإسناده  ( 35ص  )" أخبار مكة " ركاه اْلزرقي ُب  كجدت لو طريقا اخرل عن ابن عباس

 ( 38ص  )ٍب ركاه اْلزرقي  ( كٓب ينجز بعد )" حجة الوداع " يصلح لإلستشهاد بو كما بينتو ُب كتايب الكبّب 
فهذا ىو ا٤بعركؼ ُب . حدثِب من ال أُتم عن عبداهلل بن عباس بو موقوفا : من طريق ٧بمد بن إسحاؽ قاؿ 

  كٝبلة القوؿ أف ا٢بديث ضعيف ال يطمئن القلب لصحتو فإف صح فا١بواب عنو ىذا ا٢بديث كاهلل أعلم
٨بطوط ناقص اْلكؿ كاآلخر ٧بفوظ ُب ا٤بكتبة الظاىرية كمنو نسخة كاملة  ٨بطوط ُب ا٤بكتبة الظاىرية بدمشق

 مصورة 123ص  )" زكائده " ٍب رأيتو قد توبع فقد كقفت على إسناد البزار للحديث ُب  ُب مكتبة ا٢بـر ا٤بكي
حدثنا إبراىيم عن ا٤بستمر العركقي ثنا ٧بمد ثنا إبراىيم بن طهماف بو : فإذا ىو يقوؿ  (ا٤بكتب اإلسالمي 

كىذه متابعة ال " . تفرد بو إبراىيم عن منصور كال نعلمو عن ابن عمر باحسن من ىذا إسنادا " كقاؿ البزار 
فالعهدة ُب ا٢بديث على ابن طهماف كجرل " . بأس ّٔا العركقي بالقاؼ صدكؽ يغرب كما ُب التقريب 

" كلعل قولو السابق " . ىو إسناد صحيح : قلت " : " زكائد البزار " ا٥بيثمي على ظاىر إسناده فقاؿ ُب 
أدؽ ٤با ذكرنا من الغرابة ذلك ْلف مثل ىذه الكلمة ال تقتضي الصحة كما ال ٱبفى على من " كرجالو ثقات 

مارس ىذه الصناعة ْلف عدالة الر كاة كثقتهم شرط كاحد من شركط الصحة الكثّبة بل إف العآب ال يلجأ إٔب 
ىذه الكلمة معرضا عن التصريح بالصحة إال ْلنو يعلم أف ُب السند مع ثقة رجالو علة ٛبنع من القوؿ بصحتو 
أك على اْلقل ٓب يعلم ٙبقق الشركط اْلخرل فيو فلذلك ٓب يصرح بصحتو كىذه مسألة مهمة طا٤با غفل عنها 

 ٛباـ ا٤بنة على فقو السنة للسيد سابق" ا٤ببتدئوف ُب ىذا العلم الشريف كغّبىم كلذلك نبهت عليها ُب مقدمة 
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ىذا كلو كنت متحتجا ٗبا ليس صوابا عندم ال حتججت على تصحيح بعض ا٤بعاصرين ا٤بقلدين للحديث  "
كقع ذلك ُب النسخة ا٤بطبوعة ٗبطبعة بوالؽ " ا١بامع الصغّب " بأف السيوطي ضعفو بالرمز إليو بالضعف ُب 

كغّبىا كلكن  ( عاـ 2329 )ٗبصر كُب النسخة الٍب عليها شرح ا٤بناكم كُب نسخة خطية ُب ا٤بكتبة الظاىرية 
صحيح ا١بامع " ْلسباب ذكرُتا ُب ا٤بقدمة ا٤بذكورة آنفا ٍب ُب مقدمتو كتايب  (ا١بامع الصغّب  )ال أثق برموز 
كقد ًب طبعهما ُب ا٤بكتب اإلسالمي كلكن على الرغم  )" كضعيف ا١بامع الصغّب كزياداتو " ك " الغّب كزياداتو 

من ذلك فالتضعيف كارد عليهم ْلهنم ال ٙبقيق عندىم بل ىم مقلدكف ُب كل شئ باعَبافهم فغالب الظن 
 : من الوجو اآلٌب كىو " أهنم يعتدكف بتلك الرموز كعليو فالتضعيف ا٤بذكور حجة عليهم إف أنصفوا

 406 )اْلزرقي ُب تاريخ مكة  أف ا٢بديث ليس فيو أف القبور ظاىرة ُب مسجد ا٣بيف كقد عقد: الثا٘ب 
عدة فصوؿ ُب كصف مسجد ا٣بيف فلم يذكر أف فيو قبورا بارزة كمن ا٤بعلـو أف الشريعة إ٭با تبُب  ( 410

أحكامها على الظاىر فإذا ليس ُب ا٤بسجد ا٤بذكور قبور ظاىرة فال ٧بظور ُب الصالة فيو البتة ْلف القبور 
سبعْب قربا  مندرسة كال يعرفها أحد بل لوال ىذا ا٣برب الذم عرفت ضعفو ٓب ٱبطر ُب باؿ أحد أف ُب أرضو

  الظاىرة كا٤بشرفة كلذلك ال يقع فيو تلك ا٤بفسدة الٍب تقع عادة ُب ا٤بساجد ا٤ببنية على القبور
أف ىذا ا٢بديث الذم استدلوا بو، على كجود ): كقاؿ عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد الرٞبن الراجحي

كىو حديث ٓب ! حديث باطل منكر، كإف كاف ظاىر إسناده الصحة: سبعْب قرب نيب ُب مسجد ا٣بيف
يصححو أحد من اْلئمة، بل كٓب يستدؿ بو أحد من أىل العلم ا٤بعتربين ا٤بتقدمْب على شيء من مسائل 

 :كبياف ذلك من كجوه. الصالة ُب ا٤بقابر، الطراحو كظهور نكارتو
أنو ٨بالف لألحاديث الصحيحة بل كا٤بتواترة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم من لعنو لليهود : أحدىا

بل ٨بالف ْلحاديث . كالنصارل، ا٤بتخذين قبور أنبيائهم مساجد، بل لعنو ا٤بتخذين القبور مساجد مطلقا
. صحيحة كثّبة أخرل، فيها ٙبرٙب الصالة إٔب القبور، كٙبرٙب كطئها كا٤بشي عليها، كإيقاد السرج فيها

كيدع ا٤بسلمْب يصلوف ! كيصلي فيو؟! فكيف يتخذ النيب صلى اهلل عليو كسلم مسجد ا٣بيف مسجدا؟
! ٍب ٰبذر عليهم من اٚباذ قربه مسجدا كعيدا، كال ٰبذر عليهم اٚباذ قرب سبعْب نبيا مسجدا كعيدا؟! فيو؟
. حديث باطل منكر: فال شك أف حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما ىذا. {سبحانك ىذا ّٔتاف عظيم}

،  (19-13ص)أكؿ الكتاب « فصل ٙبرير ٧بل النزاع»أنو ٨بالف لإلٝباع، كقد قدمناه ُب : الثا٘ب
. كذكرنا ىناؾ إٝباع أىل العلم كافة ، على حرمة اٚباذ القبور مساجد، كا٤بساجد على القبور

أنو ٨بالف إلٝباع آخر أيضا من كجو آخر، كىو إٝباع العلماء على جهالة قبور اْلنبياء، كعدـ : الثالث
أما بقية قبورىم ففيها خالؼ . قطعهم بقرب أحد منهم، سول قرب نبينا ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم دكف غّبه

بطالف نسبتها إليهم، سول قرب إبراىيم عليو السالـ، ففي قربه نزاع، كا١بمهور على : كبّب، كالراجح ا٤بقطوع بو
ك٥بذا كاف العلماء  -: )(27/141)« ٦بموع الفتاكل»كما ُب - قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية رٞبو اهلل . ثبوتو

ىذا إذا كاف القرب صحيحا فكيف كعامة القبور ا٤بنسوبة إٔب . الصا٢بوف من ا٤بسلمْب ال يصلوف ُب ذلك ا٤بكاف
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فإنو كذب ال ريب فيو، كإ٭با أظهره ا١بهاؿ من مدة قريبة « قرب نوح»إنو : اْلنبياء كذب، مثل القرب الذم يقاؿ
 . (ككذلك قرب غّبه

٢بـر كطئ قبورىم، كا١بلوس عليها، كالصالة فيها كإليها، : أف ىذا ا٢بديث لو كاف صحيحا: الرابع
ظهر بطالنو، كخلو ا٤بسجد من : كلوجب على النيب صلى اهلل عليو كسلم بياف ذلك ْلمتو، فلما ٓب يكن ذلك 

. القبور
أف مسجد ا٣بيف صلى فيو سبعوف نبيا، كقد : أنو ٨بالف للركايات الصحيحة ُب بابو، الٍب فيها: ا٣بامس

. « قرب»ال « صلى»فصوابو ! ركاه ٝباعة من اْلئمة موقوفا كمرفوعا، ال قرب سبعْب نبيا
ركاىا ٧بمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبّب عن ابن عباس رضي : فالركاية ا٤برفوعة 

صلى ُب مسجد ا٣بيف سبعوف نبيا، منهم موسى صلى »: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: اهلل عنهما قاؿ
اهلل عليو كسلم، كأ٘ب أنظر إليو كعليو عباءتاف قطرانيتاف ، كىو ٧بـر على بعّب من إبل شنوءة، ٨بطـو ٖبطاـ من 

حدثنا علي بن ا٤بنذر : قاؿ (2593( )4/266)« أخبار مكة»الفاكهي ُب :- أخرجو.« ليف لو ضفّبتاف
« الكبّب»: كالطربا٘ب ُب معجميو.- حدثنا ٧بمد بن فضيل بو: الكوُب، كعبدة بن عبد الرحيم قاال

حدثنا ٧بمد بن أٞبد بن : قاؿ (5403( )194-6/193)« اْلكسط»ك  (12283( )11/452-453)
« اْلكسط»ٍب قاؿ الطربا٘ب بعده ُب . أيب خيثمة حدثنا عبد اهلل بن ىاشم الطوسي حدثنا ٧بمد بن فضيل بو

عبد اهلل بن ىاشم : تفرد بو. ٓب يرك ىذا ا٢بديث عن عطاء بن السائب إال ٧بمد بن فضيل : )(6/194)
كتفرد ٧بمد بن فضيل بو عن عطاء . كىذا إسناد رجالو حفاظ ثقات، احتج ّٔم أصحاب الصحيح .(الطوسي

. ال يضره، فإف ٧بمدا ثقة حجة ، احتج بو الشيخاف- الذم ذكره الطربا٘ب - 
فغّب مسلم كال : تفرد عبد اهلل بن ىاشم الطوسي بو عن ٧بمد بن فضيل : أما زعم الطربا٘ب رٞبو اهلل 

راكياف ثقتاف ، ٮبا علي بن ا٤بنذر، كعبدة بن عبد : صحيح، بل قد شاركو ُب ركايتو لو عن ٧بمد بن فضيل 
. الرحيم، كما تقدـ

فإحدل . فجاءت عن ابن عباس أيضا من طريقْب ، كعن أيب ىريرة رضي اهلل عنهما: أما الركاية ا٤بوقوفة 
ركاىا مركاف بن معاكية عن أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهلل عنهما : طريقي ابن عباس 

أخرجو من  .(يعِب ركاحلهم): قاؿ مركاف« صلى ُب مسجد ا٣بيف سبعوف نبيا، كلهم ٨بطمْب بالليف»: قاؿ
حدثنا ابن أيب عمر حدثنا مركاف بن : قاؿ (2603( )4/269)« أخبار مكة »الفاكهي ُب :- ىذه الطريق 
حدثِب جدم أٞبد بن ٧بمد، ك٧بمد بن أيب : أيضا قاؿ (2/174)« أخبار مكة»كاْلزرقي ُب .- معاكية بو

ركل لو مسلم ُب : كأشعث بن سوار. كىذا إسناد رجالو رجاؿ الصحيح. حدثنا مركاف بو: عمر العد٘ب قاال
ُب ا٤بتابعات، كتكلم فيو ٝباعة من اْلئمة كضعفوه، كلعل الطريق اْلخرل عن ابن عباس تعضده، « صحيحو»

عن أيب العباس ٧بمد بن يعقوب عن أٞبد بن عبد ا١ببار عن  : (2/598)« مستدركو»ركاىا ا٢باكم ُب : كقد
: يونس بن بكّب عن ٧بمد بن إسحاؽ عن ا٢بسن بن مسلم عن مقسم عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ
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لقد سلك فج الركحاء سبعوف نبيا حجاجا، عليهم ثياب الصوؼ، كلقد صلى ُب مسجد ا٣بيف سبعوف »
. من طريق أيب عبد اهلل ا٢باكم عنو (5/177)« سننو الكربل»كركاه البيهقي ُب .« نبيا

. مدلس كقد عنعن: كىذا إسناد رجالو ٧بتج ّٔم ُب الصحيح، غّب أف ٧بمد بن إسحاؽ
عن ٰبٓب بن سعيد القطاف عن عبد ا٤بلك بن أيب سليماف  ()فركاه مسدد : أما حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو

صلى ُب مسجد ا٣بيف سبعوف نبيا، كبْب حراء كثبّب سبعوف »: عن عطاء عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ
. كىذا إسناد صحيح على شرط مسلم.« نبيا

٥بما حكم الرفع، ْلف مثلهما ال يقاؿ بالرأم، كيشهد : كركايتا ابن عباس كأيب ىريرة ا٤بوقوفتاف عليهما
: مرسل لسعيد بن ا٤بسيب قاؿ: كُب ىذا الباب أيضا. حديث ابن عباس ا٤برفوع كقد تقدـ- ضمنا - لرفعها 

لبيك »: مر موسى عليو السالـ بفج الركحاء، كعليو عباءتاف قطوانيتاف ، ٘باكبو صفاح الركحاء، كىو يقوؿ)
لبيك عبدؾ ، كابن أمتك بنت »: كمر عيسى بن مرٙب عليهما السالـ يليب، كىو يقوؿ.« عبدؾ ، كابن عبديك

 . (كمن قبل أك من بعد سبعوف نبيا، خاطمي ركاحلهم ٕبباؿ الليف، حٌب صلوا ُب مسجد ا٣بيف.« عبديك
حدثنا ابن أيب عمر حدثنا سفياف : قاؿ (2601( )269-4/268)« أخبار مكة»الفاكهي ُب :- ركاه

حدثنا : قاؿ« الزىد»اإلماـ أٞبد ُب :- عن ابن جدعاف عن سعيد بن ا٤بسيب بو ركاه- ىو ابن عيينة – 
. سفياف عن ابن جدعاف كأسنده، فذكره دكف أكلو الذم فيو ذكر موسى عليو السالـ

قد ركاه عنو -: أعِب حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما ا٤بنتقد – أف ىذا ا٢بديث : الوجو السادس
. كقد ثبت عن ٦باىد ما ٱبالفو، كيوافق الركايات الصحيحة ا٤بتقدمة فيو. ٦باىد بن جرب التابعي الثقة رٞبو اهلل

عن أيب عبد اهلل ا٢باكم كأيب سعيد ٧بمد بن موسى ابن أيب  : (2/420)« سننو الكربل»فركل البيهقي ُب 
عمرك الصّبُب كالٮبا عن أيب العباس اْلصم عن ٰبٓب بن أيب طالب عن عبد الوىاب بن عطاء عن سعيد بن 

سبعوف نبيا، - مسجد ا٣بيف، يعِب مسجد مُب- صلى ُب ىذا ا٤بسجد »: أنو ٠بع ٦باىدا يقوؿ: أيب عركبة 
( 4/18)« أخبار مكة»كركل الفاكهي أيضا ُب . كىذا إسناد صحيح.« لباسهم الصوؼ، كنعا٥بم ا٣بوص

خرجنا مع ٦باىد نسّب حٌب : )عن علي بن ا٤بنذر عن ٧بمد بن فضيل عن يزيد بن أيب زياد قاؿ :(2313)
ىل لكم ُب مسجد كاف ابن عمر رضي اهلل عنهما يستحب أف »: خرجنا من ا٢بـر ٫بو عرفات، فقاؿ ٦باىد

. « لقد صلى فيو سبعوف نبيا، كلهم يـؤ ا٣بيف»: ٍب قاؿ. نعم، فصلينا فيو: قلنا: قاؿ.« يصلي فيو
حدثنا عبد اهلل بن عمراف ا٤بخزكمي : قاؿ (2599( )4/268)أيضا « أخبار مكة»كركل الفاكهي ُب 

حج ٟبسة ): حدثنا سعيد بن سآب حدثنا عثماف بن ساج أخرب٘ب خصيف بن عبد الرٞبن عن ٦باىد قاؿ
كسبعوف نبيا، كلهم قد طاؼ ّٔذا البيت، كصلى ُب مسجد مُب، فإف استطعت ال تفوتك صالة ُب مسجد 

. حدثِب جدم عن سعيد بن سآب بو : (2/174)« أخبار مكة»كركاه اْلزرقي ُب  . (مُب فافعل
أف ُب إسناده إبراىيم بن طهماف، كىو مرد كسبب ٨بالفة ىذا ا٢بديث لألحاديث : الوجو السابع

كىو كإف كاف ثقة احتج بو أصحاب الصحيح، إال أنو قد تفرد بأشياء خالف . الصحيحة كنكارتو، كما تقدـ
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إبراىيم بن ): ا٢بافظ ٧بمد بن عبد اهلل ابن عمار– ْلجلها – فيها، فلم يوافق عليها كٓب يتابع، حٌب قاؿ فيو 
أمره مشتبو، لو مدخل  : )(6/27)« الثقات»كقاؿ ابن حباف فيو ُب  .(ضعيف مضطرب ا٢بديث: طهماف

كقد تفرد عن الثقات . ُب الثقات، كمدخل ُب الضعفاء، قد ركل أحاديث مستقيمة تشبو أحاديث اْلثبات
. اه (بأشياء معضالت

فليس لو معضالت، كإف ٓب يكن ىذا من غرائبو، فما : إف ٓب يكن ىذا ا٢بديث من معضالتو: قلت
رأس : « صلى سبعوف نبيا»مكاف « قرب سبعْب نبيا»كال ريب أف ٨بالفتو كتفرده بتلك اللفظة ا٤بنكرة ! غرائبو؟

لو ما ينفرد بو، كال ينحط حديثو عن  : )(7/383)« سّب أعالـ النبالء»قاؿ الذىيب ُب ترٝبتو ُب . معضالتو
 . (درجة ا٢بسن

( . ثقة يغرب : )(1/36)« تقريب التهذيب»كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر فيو ُب 
سياؽ : « ُب مسجد ا٣بيف قرب سبعْب نبيا»حديث ابن عمر - أف سياؽ ىذا ا٢بديث : الوجو الثامن

بل ! كجود تلك القبور السبعْب: كىذا ال يستقيم كال يصح، أف يكوف مرد فضل مسجد ا٣بيف. مدح كتفضيل
٤با - لو قيل بصحة حديث ابن عمر، كال يصح – إف كجودىا فيو، ٘بعل الصالة فيو ٧برمة منكرة ال تصح 

ما جاء ُب الركايات اْلخرل : كإ٭با مرد الفضل ُب ذلك كسببو. قدمنا، ك٨بالفتو اْلحاديث الصحيحة
صالة اْلنبياء فيو، حٌب كانت الصالة فيو سنة أنبياء اهلل كرسلو صلوات اهلل عليهم كسالمو، : الصحيحة، كىو

اْلحاديث كاآلثار اْلخرل الٍب قدمناىا ُب : كقد دلت على ىذا. كسنة نبينا ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم
. الوجهْب ا٣بامس كالسادس

كاتفاقو ُب مسجد – مع كثرُتم - أنو ال يستقيم تتابع دفن ىؤالء اْلنبياء السبعْب : الوجو التاسع
فال مزية ٥با، فكما أف : فإف كاف ىذا. ا٣بيف، إال أف يكوف أصل أرضو مقربة ، يقرب فيها الصا٢بوف كا٤بشركوف

كىذا ٨بالف أيضا، ٤با صح عن النيب صلى اهلل عليو كسلم من ! فيها قبور أنبياء، ففيها قبور مشركْب ككفار
لوجب نبش قبور : فلو كاف ذلك صحيحا: نبشو قبور ا٤بشركْب ُب موضع مسجده ُب ا٤بدينة، كنقل رفاُتم

. ا٤بشركْب، كنقل رفاُتم كما فعلو النيب صلى اهلل عليو كسلم، كأمر بو ُب مسجده
أهنم بقوا ُب مكة بعد حجهم : أنو يلـز من دفن ىؤالء اْلنبياء السبعْب ُب مسجد ا٣بيف: الوجو العاشر

كالعادة ٙبيل ذلك ، كأف تكوف مناياىم كافتهم ٝبيعا ٗبكة قبل إمكاهنم من القفوؿ ! مدة ، حٌب كافتهم مناياىم
: كيلـز من ىذا أمراف . إٔب أىلهم

أف يكوف بقي ُب مكة أنبياء قبل نبينا ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم غّب إبراىيم كابنو عليهما : أحدٮبا
من حديث ابن عباس  (7)« صحيحو»كىذا أمر غّب صحيح كال معركؼ، كقد ركل البخارم ُب . السالـ

رضي اهلل عنهما ُب قصة سؤاؿ ىرقل لرىط قريش ، كفيهم أبو سفياف، كىو حديث طويل كاف فيو قوؿ ىرقل 
لو كاف : أحد قط قبلو؟ فأجبت أف ال، فقلت- أم النبوة - ىل قاؿ ىذا القوؿ : كسألتك »: ْليب سفياف

. « رجل يأًب بقوؿ قيل قبلو: أحد منكم قاؿ ىذا القوؿ قبلو، قلت
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كتركوا ! بقوا ُب مكة عند قـو ٓب يؤمركا بإبالغهم شيئا- صلوات اهلل كسالمو عليهم- أهنم : اْلمر الثا٘ب
كقد كانت اْلنبياء تبعث ُب أقوامها خاصة دكف غّبىم، عدا نبينا ! أقوامهم كقد كلفوا بإبالغهم رساالت رّٔم

كالبخارم ُب  (3/304)« مسنده»٧بمدا صلى اهلل عليو كسلم، فبعث للناس عامة ، كما عند أٞبد ُب 
أف النيب صلى اهلل : كلهم من حديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنو (521)، كمسلم  (335)« صحيحو»

نصرت بالرعب مسّبة شهر، كجعلت ٕب اْلرض : أعطيت ٟبسا ٓب يعطهن أحد قبلي»: عليو كسلم قاؿ
مسجدا كطهورا، فأٲبا رجل من أمٍب أدركتو الصالة فليصل، كأحلت ٕب الغنائم، كٓب ٙبل ْلحد قبلي، كأعطيت 

. « الشفاعة ، ككاف النيب يبعث إٔب قومو خاصة ، كبعثت إٔب الناس عامة
غّب ظاىرة كال بارزة، كالشرؾ – لو سلمنا بوجودىا كال نسلم - أف صور ىذه القبور: الوجو ا٢بادم عشر

( 17/463)« ٦بموع الفتاكل»كما ُب – قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية رٞبو اهلل . إ٭با ٰبصل إذا ظهرت صورىا
كإف كاف .« ٰبـر بناء ا٤بساجد على القبور، كٯبب ىدـ كل مسجد بِب على قرب»: كذلك قاؿ العلماء)-: 

سوم القرب حٌب ال تظهر صورتو، فإف الشرؾ إ٭با ٰبصل إذا ظهرت : ا٤بيت قد قرب ُب مسجد كقد طاؿ مكثو
. اه (صورتو

كٓب ! ىذه أحد عشر كجها، كل كجو منها حجة يبطل ذلك ا٢بديث كيسقطو، فكيف ّٔا ٦بتمعة؟
كقد علمت إعراض أصحاب الصحاح عنو، كعدـ ! أسقها كلها ْلجل قوة ذلك ا٢بديث، أك ظهور صحتو

كإ٭با سقتها متتابعة ، زيادة ُب إرغاـ ا٤بعارض ، كإظهارا لضعف حجتو، . تصحيحهم لو، مع تساىل بعضهم
. اىػ"كسقوط أدلتو، كبعد منالو عن يديو

: دعًت يٞ االزض َطذدا ٚطٗٛزا : ايػب١ٗ ايطادض١ عػس 

صلى اهلل عليو - كقد ثبت من السنة أف اْلرض كلها صا٢بة لذلك، كما ُب قولو : " قاؿ الشنقيطي
؛ ، كاستثُب منها أماكن خاصة هنى عن الصالة فيها « كجعلت ٕب اْلرض مسجدا كطهورا»-: كسلم 

ْلكصاؼ طارئة عليها، كىي ا٤بزبلة، كآّزرة، كا٤بقربة، كقارعة الطريق، كفوؽ ا٢بماـ، كمواضع ا٣بسف، كمعاطن 
.  اىػ" اإلبل، كا٤بكاف ا٤بغصوب على خالؼ فيو من حيث الصحة كعدمها، كالبيع

: كٯباب عن ىذا االستدالؿ من كجهْب: " كقاؿ
عن الصالة ُب ا٤بقربة كإٔب القرب خاصة، - صلى اهلل عليو كسلم - أف أحاديث النهي منو : أحدٮبا

. عاـ، كا٣باص يقضى بو على العاـ كما تقرر ُب اْلصوؿ عند ا١بمهور« جعلت ٕب اْلرض مسجدا»كحديث 
استثُب من عمـو كوف اْلرض مسجدا ا٤بقربة كا٢بماـ، فقد - صلى اهلل عليو كسلم - أف النيب : كالثا٘ب

أخرج أٞبد، كأبو داكد، كالَبمذم، كابن ماجو، كالشافعي، كابن خزٲبة، كابن حباف، كا٢باكم، كصححاه عن 

                                                 

 ( .146-134ص) ٦بانبة أىل الثبور ا٤بصلْب ُب ا٤بشاىد كعند القبور 
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اْلرض كلها مسجد إال »: قاؿ- صلى اهلل عليو كسلم - أف النيب -: رضي اهلل عنو - أيب سعيد ا٣بدرم 
. اىػ « ا٤بقربة كا٢بماـ

 :إ قرب ايٓيب ؾًٞ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يف املطذد ايٓبٟٛ : ايػب١ٗ ايطابع١ عػس 

: ا١بواب عن ذلك من كجوه : "عثيمْبقاؿ ابن 

. أف ا٤بسجد ٓب ينب على القرب بل بِب ُب حياة النيب صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى : الوجو اْلكؿ

إف ىذا من دفن الصا٢بْب : أف النيب صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ٓب يدفن ُب ا٤بسجد حٌب يقاؿ: الوجو الثا٘ب
. ُب ا٤بسجد؛ بل دفن صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ُب بيتو

أف إدخاؿ بيوت الرسوؿ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، كمنها بيت عائشة مع ا٤بسجد ليس : الوجو الثالث
بل بعد أف انقرض أكثرىم، كذلك ُب عاـ أربعة كتسعْب ىجرية تقريبنا، فليس ٩با أجازه ، باتفاؽ الصحابة

 .ك٩بن خالف أيضنا سعيد بن ا٤بسيب، الصحابة؛ بل إف بعضهم خالف ُب ذلك

أف القرب ليس ُب ا٤بسجد حٌب بعد إدخالو؛ ْلنو ُب حجرة مستقلة عن ا٤بسجد فليس : الوجو الرابع
ا٤بسجد مبنيِّا عليو، ك٥بذا جعل ىذا ا٤بكاف ٧بفوظنا ك٧بوطنا بثالثة جدراف، كجعل ا١بدار ُب زاكية منحرفة عن 

القبلة أم أنو مثلث، كالركن ُب الزاكية الشمالية حيث ال يستقبلو اإلنساف إذا صلى؛ ْلنو منحرؼ، كّٔذا يبطل 
 .اىػ"احتجاج أىل القبور ّٔذه الشبهة

 قايٛا إٔ املٓع إمنا نإ يع١ً ٖٚٞ خػ١ٝ االفتتإ باملكبٛز ٚقد شايت: ايػب١ٗ ايجا١َٓ عػس  
: فصاٍ املٓع

أثبت أكال أف ا٣بشية ا٤بذكورة ىي كحدىا علة النهي ٍب أثبت أهنا قد انتفت كدكف ذلك : "قاؿ االلبا٘ب
اهنا : خرط القتاد أـ اْلكؿ فإف ال دليل مطلقا على أف العلة ىي ا٣بشية ا٤بذكورة فقط نعم من ا٤بمكن أف يقاؿ 
بعض العلة كأما حصو٥با ّٔا فباطل ْلف من ا٤بمكن أيضا أف يضاؼ إليها أمور أخرل معقولة كالتشبو 

بالنصارل كما تقدـ ُب كالـ الفقيو ا٥بيتمي كاحملقق الصنعا٘ب ككاإلسراؼ ُب صرؼ ا٤باؿ فيما ال فائدة فيو 
شرعا كغّب ذلك ٩با قد يبدك للباحث الناقد 

                                                 

  .298 / 2 أضواء البياف 

  .(232 / 2)٦بموع فتاكل كرسائل العثيمْب  



 
279 

 

كىذه العلة باطلة من كجوه ال ٦باؿ لبياهنا اآلف كمن أدلة ذلك ٖبصوص قبور اْلنبياء أف : قلت 
أجسادىم ال تبلى كما صح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فكيف تنجس اْلرض ّٔم ، كأما زعمو أف 

 : فهو زعم باطل أيضا كبيانو من كجوه. العلة انتفت برسوخ اإلٲباف ُب نفوس ا٤بؤمنْب اْب 

أف الزعم بِب على أصل باطل كىو أف اإلٲباف بأنو اهلل ىو ا٤بنفرد با٣بلق كاإلٯباد كاؼ ُب ٙبقيق : اْلكؿ 
اإلٲباف ا٤بنجي عند اهلل تبارؾ كتعأب كليس كذلك فإف ىذا التوحيد كىو ا٤بعركؼ عند العلماء بتوحيد الربوبية 

كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم مىٍن }كاف يؤمن بو ا٤بشركوف الذين بعث إليهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كما قاؿ تعأب 
، كمع ذلك فلم ينفعهم ىذا التوحيد شيئا ْلهنم كفركا  (25: لقماف) {خىلىقى السَّمىاكىاًت كىاٍْلىٍرضى لىيػىقيولينَّ اللَّوي 

بتوحيد اْللوىية كالعبادة كأنكركه على النيب صلى اهلل عليو كسلم أشد اإلنكار بقو٥بم فيما حكاه اهلل عنهم 
ا لىشىٍيءه عيجىابه } ا ًإفَّ ىىذى كمن مقتضيات ىذا التوحيد الذم أنكركه ترؾ  . (5: ص) {أىجىعىلى اآٍل٥ًبىةى ًإ٥بىنا كىاًحدن

االستغاثة بغّب اهلل كترؾ الدعاء كالذبح لغّب اهلل كغّب ذلك ٩با خاص باهلل تعأب من العبادات فمن جعل شيئا 
من ذلك لغّب اهلل تبارؾ كتعأب فقد أشرؾ بو كجعل لو ندا كإف شهد لو بتوحيد الربوبية فاإلٲباف ا٤بنجي إ٭با ىو 
ا١بمع بْب توحيد الربوبية كتوحيد اْللوىية كإفراد اهلل بذلك كىذا مفصل ُب غّب ىذا ا٤بوضوع فإذا تبْب ىذا 

نعلم أف اإلٲباف الصحيح غّب راسخ ُب نفوس كثّب من ا٤بؤمنْب بتوحيد الربوبية كال أريد أف أبعد بالقارئ الكرٙب 
ُب ضرب اْلمثلة فحسيب ىنا أف أنقل ما ذكره ا٤بؤلف الذم ٫بن ُب صدد الرد عليو فإنو قاؿ بعد أسطر من 

ٰبلفوف باْلكلياء كينطقوف ُب حقهم ٗبا ظاىره الكفر الصراح ( يعِب العامة)كنراىم  )(2122ص)كالمو السابق 
فكثّب من جهلة العواـ با٤بغرب ينطق ٗبا ىو كفر صراح ُب حق . . . بل ىو الكفر حقيقة بال ريب كال شك 
فإف عندنا با٤بغرب من يقوؿ عن القطب اْلكرب موالنا عبد . . . موالنا عبدالقادر ا١بيال٘ب رضي اهلل عنو 

يا موالنا : السالـ ابن مشيش رضي اهلل عنو أنو الذم خلق الدين كالدنيا كمنهم من قاؿ كا٤بطر نازؿ بشدة 
 عبدالسالـ الطف بعبادؾ فهذا كفر

فهذا الكفر أشد من كفر ا٤بشركْب ْلف ىذا فيو التصريح بالشرؾ ُب توحيد الربوبية أيضا كىو ٩با : قلت 
ال نعلم أنو كقع من ا٤بشركْب أنفسهم كأما الشرؾ ُب اْللوىية فهو أكثر ُب جهاؿ ىذه اْلمة كال أقوؿ عوامهم 

كقد انتفت العلة برسوخ اإلٲباف ُب : فإذا كاف ىذا حاؿ ا٤بسلمْب اليـو كقبل اليـو فكيف يقوؿ ىذا الرجل
الصحابة رضي اهلل عنهم فال شك أهنم كانوا مؤمنْب حقا عا٤بْب " ا٤بؤمنْب " نفوس ا٤بؤمنْب كإذا كاف يريد ب 

ٕبقيقة التوحيد الذم جاءىم بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كلكن الشريعة اإلسالمية شريعة عامة أبدية فال 
يلـز من انتفاء العلة كلو ثبت بالنسبة إليهم أف ينتفي ا٢بكم بالنسبة ٤بن بعدىم ْلف العلة ال تزاؿ قائمة كالواقع 

 أصدؽ شاىد على ذلك
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علمت ٩با سبق من اْلحاديث أف النيب صلى اهلل عليو كسلم حذر من اٚباذ ا٤بساجد على : الوجو الثا٘ب
زالت عقب كفاتو صلى اهلل : القبور ُب آخر حياتو بل ُب مرض موتو فمٌب زالت العلة الٍب ذكرىا ؟ إف قيل 

عليو كسلم فهذا نقض ٤با عليو ٝبيع ا٤بسلمْب أف خّب الناس قرنو صلى اهلل عليو كسلم ْلف القوؿ بذلك يستلـز 
بناء على ما سبق من كالمو أف اإلٲباف ٓب يكن قد رسخ بعد ُب نفوس الصحابة رضي اهلل عنهم كإ٭با رسخ بعد 
. كفاتو صلى اهلل عليو كسلم كلذلك ٓب تزؿ العلة كبقي ا٢بكم كىذا ٩با ال أتصور أحدا يقوؿ بو لوضوح بطالنو 

ككيف ذلك كىو صلى اهلل عليو كسلم إ٭با هنى عن ذلك : زالت قبل كفاتو صلى اهلل عليو كسلم قلنا : كإف قيل 
 : ُب آخر نفس من حياتو ؟ كيؤيده

 ( 12)أف ُب بعض اْلحاديث ا٤بتقدمة باستمرار ا٢بكم إٔب قياـ الساعة كا٢بديث: الوجو الثالث 

أف الصحابة رضي اهلل عنهم إ٭با دفنوه ُب حجرتو صلى اهلل عليو كسلم خشية أف يتخذ : الوجو الرابع 
إهنا كانت : فهذه خشية إما أف يقاؿ  ( 4 )قربه مسجدا كما تقدـ عن عائشة رضي اهلل عنها ُب ا٢بديث 

منصبة على الصحابة أنفسهم أك على من بعدىم فإف قيل باْلكؿ قلنا فا٣بشية على من بعدىم أكٔب كإف قيل 
بالثا٘ب كىو الصواب عندنا فهو دليل قاطع على أف الصحابة رضي اهلل عنهم كانوا ال يركف زكاؿ العلة ا٤بستلـز 

 : كيؤيده. زكاؿ ا٢بكم ال ُب عصرىم كال فيما بعدىم فالزعم ٖبالؼ رأيهم ضالؿ بْب 

أف العمل استمر من السلف على ىذا ا٢بكم ك٫بوه ٩با يستلـز بقاء العلة السابقة كىي : الوجو ا٣بامس 
خشية الوقوع ُب الفتنة كالضالؿ فلو أف العلة ا٤بشار إليها كانت منتفية ٤با استمر العمل على معلو٥با كىذا بْب 

 : ال ٱبفى كا٢بمدهلل كإليك بعض اْلمثلة على ما ذكرنا

رأيت عثماف بن عفاف يأمر بتسوية : عن عبداهلل بن شرحبيل بن حسنة قاؿ  -ُ
 القبور فقيل لو ىذا قرب أـ عمرك بنت عثماف فأمر بو فسوم

أال أبعثك على ما : قاؿ ٕب علي بن أيب طالب: عن أيب ا٥بياج اْلسدم قاؿ  -ِ
بعثِب عليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ؟ أف ال تدع ٛبثاال إال طمستو كال قربا 

 مشرفا إال سويتو 

ك٤با كاف ىذا ا٢بديث حجة كاضحة على إبطاؿ ما ذىب إليو الشيخ الغمارم ُب كتابو ا٤بشار إليو سابقا 
 : حاكؿ التقصي منو من طريقْب

 تأكيلو حٌب يتفق مع مذىبو: اْلكؿ 

 (57ص )التشكيك ُب ثبوتو فقاؿ : كاآلخر 
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 إما أف يكوف غّب ثابت ُب نفسو أك ىو ٧بموؿ على غّب ظاىره كالبد: فال بد من أحد أمرين 

كما سبق كلكن أصحاب " الصحيح " أما ثبوتو فال شك فيو ْلف لو طرقا كثّبة بعضها ُب : قلت 
اْلىواء ال يتلزموف القواعد العلمية ُب التصحيح كالتضعيف بل ما كاف عليهم ضعفوه كلو كاف ُب نفسو 

صحيحا كهذا ا٢بديث  كما كاف ٥بم صححوه أك مشوه كلو كاف ُب نفسو ضعيفا كسيأٌب لذلك بعض اْلمثلة 
 .اىػ  (اْلخرل كاهلل ا٤بستعاف 

. قايٛ إٕ يف ؾال٠ ايؿشاب١ يف املكرب٠ دٕٚ ْهري : ايػب١ٗ ايتاضع١ عػس 

 

: صالُتم صالة  ا١بنازة:  كىذا إف قصد بو: "قاؿ الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي
. فتقدـ جوابو

كحديث النيب صلى . فعليو البياف كالدليل، كعدـ اإلٝباؿ: كإف كاف قصده الصالة  ا٤بطلقة 
. اهلل عليو كسلم حجة  على من خالف

فقد رأل عمر بن ا٣بطاب أنس : كما أف ا٤بعلـو من حا٥بم رضي اهلل عنهم، خالؼ ما ذكر
كىذا ُب « !القرب القرب»: بن مالك رضي اهلل عنهما يصلي عند قرب فقاؿ عمر منبها لو ك٧بذرا إياه

من  (2/379)« مصنفو»، ككصلو ابن أيب شيبة  ُب  (1/437)معلقا « صحيح البخارم»
: طريقْب

حدثنا حفص عن حجية  عن أنس ، : أحدٮبا
  .حدثنا ككيع حدثنا سفياف حدثنا ٞبيد عن أنس ، بنحوه: كاآلخر

: كركاه موصوال  أيضا
عن معمر عن ثابت البنا٘ب عن  : )(405-1/404)« مصنفو»عبد الرزاؽ الصنعا٘ب ُب 

 . (أنس  رضي اهلل  عنو
حدثنا إسحاؽ عن عبد  : )(2/186)« اْلكسط»أبو بكر ابن ا٤بنذر ُب : كمن طريقو

. (الرزاؽ
أخربنا ٧بمد بن موسى بن  الفضل حدثنا أبو  : )(2/435)« سننو الكربل»كالبيهقي ُب 

 (العباس  ٧بمد بن يعقوب حدثنا ٧بمد بن ىشاـ حدثنا مركاف بن معاكية  حدثنا ٞبيد عن أنس
. بنحوه

                                                 

 ( .77 -72ص ) ٙبذير الساجد 
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كىذا يدؿ على أنو كاف ): كقد ذكر شيخ اإلسالـ ابن تيمية  حديث عمر ىذا، كقاؿ عقبو
ما هناىم عنو نبيهم صلى اهلل عليو كسلم من الصالة : من ا٤بستقر عند الصحابة رضي اهلل  عنهم

. عند القبور
ال يدؿ على اعتقاده جوازه، فإنو لعلو ٓب يره، أك ٓب يعلم أنو قرب، : كفعل أنس  رضي اهلل عنو

« إغاثة اللهفاف»اه، نقلو عنو ابن القيم ُب  (أك ذىل عنو، فلما نبهو عمر رضي اهلل  تعأب عنو تنبو
(1/186 . )

نوع إٝباع للصحابة ُب  : (2/437)« شرح العمدة»بل ذكر شيخ اإلسالـ رٞبو اهلل  ُب 
كأصرح من النهي الصريح، كاالستثناء القاطع، مع كونو أصح ): ٙبرٙب الصالة ُب ا٤بقابر، فقاؿ

 . (كىو عن  السلف أظهر كأكثر، كأكٔب أف يعتمد عليو، فإف ىذا كاإلٝباع من الصحابة  كأشهر،
ٍب ذكر شيخ اإلسالـ أثر عمر بن  ا٣بطاب ُب تنبيهو كهنيو أنسا عن  الصالة عند قرب، كأثر 

. علي بن  أيب طالب ُب النهي عن ذلك  كغّبىم رضي اهلل  عنهم
ككذلك  ركم عن  ابن : )بعد ذكره ٝباعة  من الصحابة (2/438)ٍب قاؿ شيخ اإلسالـ 

عمر رضي اهلل  عنهما، ذكر ذلك  ابن حامد، كعن  ابن  عمر كابن  عباس  كراىة  الصالة ُب 
. ا٤بقربة

أنو رخص ُب الصالة ُب »كىذا أكٔب أف يكوف صحيحا، ٩با ذكره ا٣بطايب عن  ابن  عمر 
 . (أراد بو صالة  ا١بنازة- إف صح - ، فلعل ذلك « ا٤بقابر

كىذه مقاالت انتشرت، كٓب يعرؼ ٥با ٨بالف، إال  ما  : )(2/439)ٍب قاؿ شيخ اإلسالـ 
كاف كاثلة  بن اْلسقع يصلي بنا صالة  الفريضة ُب ا٤بقربة، غّب »: ركم عن يزيد بن  أيب مالك قاؿ

. ركاه سعيد« أنو ال يستَب بقرب
أك ٓب يبلغو . « ال يستَب بقرب»: كىذا ٧بموؿ على أنو تنحى عنها بعض التنحي، كلذلك  قاؿ

هني رسوؿ  اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن  الصالة فيها، فلما ٠بع النيب صلى اهلل عليو كسلم ينهى 
عن  الصالة إليها، تنحى عنها، ْلنو ىو راكم ىذا ا٢بديث، كٓب يبلغو النهي عن  الصالة فيها، 

. اه (1 )(دكف ما ٓب يبلغو  عمل ٗبا بلغو
قوت »ُب  (ىػ1234ت)كقاؿ العالمة  الشريف ا٢بسن بن خالد ا٢بازمي ا٢بسِب رٞبو اهلل  

ىو : كاعلم أف ا٤بنع من الصالة عند القرب : )(132-131ص)« القلوب، ُب توحيد عالـ الغيوب
٩با استقر عند الصحابة، سواء كاف من قبور اْلنبياء كالصا٢بْب أك غّبىم، كعلموه من هني رسوؿ 

. اه (اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن  الصالة عند القبور
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علي بن : أف ٩بن كره الصالة ُب ا٤بقربة : (2/468)« ا٤بغِب»كذكر أبو ٧بمد ابن قدامة  ُب 
كىؤالء كلهم صحابة  رضي اهلل  عنهم، كزاد . أيب طالب، كعبد اهلل بن عباس ، كعبد اهلل بن عمر

. اىػ" عطاءا كالنخعي كابن ا٤بنذر رٞبهم اهلل: من غّبىم
 :اضتديٛا عدٜح عتبإ بٔ َايو عًٞ ايتربى : ايػب١ٗ ايعػسٕٚ 

أف الصحابة كالتابعْب ٥بم بإحساف ٓب يبنوا قط على قرب نيب كال رجل : "قاؿ شيخ االسالـ ابن تيمية
صاّب مسجدا كال جعلوه مشهدا كمزارا كال على شيء من آثار اْلنبياء مثل مكاف نزؿ فيو أك صلى فيو أك فعل 
فيو شيئا من ذلك ٓب يكونوا يقصدكف بناء مسجد ْلجل آثار اْلنبياء كالصا٢بْب كٓب يكن ٝبهورىم يقصدكف 

الصالة ُب مكاف ٓب يقصد الرسوؿ الصالة فيو بل نزؿ فيو أك صلى فيو اتفاقا بل كاف أئمتهم كعمر بن ا٣بطاب 
كغّبه ينهى عن قصد الصالة ُب مكاف صلى فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم اتفاقا ال قصدا كإ٭با نقل عن 
ابن عمر خاصة أنو كاف يتحرل أف يسّب حيث سار رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كينزؿ حيث نزؿ كيصلي 
حيث صلى كإف كاف النيب صلى اهلل عليو كسلم ٓب يقصد تلك البقعة لذلك الفعل بل حصل اتفاقا ككاف ابن 

كأما أبوه كسائر الصحابة من ا٣بلفاء . عمر رضي اهلل عنهما رجال صا٢با شديد االتباع فرأل ىذا من االتباع
الراشدين عثماف كعلي كسائر العشرة كغّبىم مثل ابن مسعود كمعاذ بن جبل كأيب بن كعب فلم يكونوا يفعلوف 

. ما فعل ابن عمر كقوؿ ا١بمهور أصح
فإذا قصد الصالة كالعبادة . كذلك أف ا٤بتابعة أف يفعل مثل ما فعل على الوجو الذم فعل ْلجل أنو فعل

ُب مكاف معْب كاف قصد الصالة كالعبادة ُب ذلك ا٤بكاف متابعة لو كأما إذا ٓب يقصد تلك البقعة فإف قصدىا 
. يكوف ٨بالفة ال متابعة لو

مثاؿ اْلكؿ ٤با قصد الوقوؼ كالذكر كالدعاء بعرفة كمزدلفة كبْب ا١بمرتْب كاف قصد تلك البقاع متابعة لو 
ككذلك ٤با طاؼ كصلى خلف ا٤بقاـ ركعتْب كاف فعل ذلك متابعة لو ككذلك ٤با صعد على الصفا كا٤بركة للذكر 
كالدعاء كاف قصد ذلك متابعة لو كقد كاف سلمة بن اْلكوع يتحرل الصالة عند اْلسطوانة قاؿ ْل٘ب رأيت 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يتحرل الصالة عندىا فلما رآه يقصد تلك البقعة ْلجل الصالة كاف ذلك 

٤با أراد عتباف بن مالك أف يبِب مسجدا ٤با عمي فأرسل إٔب رسوؿ اهلل صلى }القصد للصالة متابعة ككذلك 
اهلل عليو كسلم قاؿ لو إ٘ب أحب أف تأتيِب تصلي ُب منزٕب فاٚبذه مصلى كُب ركاية فقاؿ تعاؿ فحط ٕب مسجدا 
فأتى النيب صلى اهلل عليو كسلم كمن شاء من أصحابو كُب ركاية فغدا علي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأبو 
بكر الصديق حْب ارتفع النهار فاستأذف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فأذنت لو فلم ٯبلس حٌب دخل البيت 
فقاؿ أين ٙبب أف أصلي من بيتك؟ فأشرت لو إٔب ناحية من البيت فقاـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقمنا 

. ا٢بديث.  {كراءه فصلى ركعتْب ٍب سلم
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فإنو قصد أف يبِب مسجدا كأحب أف يكوف أكؿ من يصلي فيو النيب صلى اهلل عليو كسلم كأف يبنيو ُب 
ا٤بوضع الذم صلى فيو فا٤بقصود كاف بناء ا٤بسجد كأراد أف يصلي النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب ا٤بكاف الذم 
يبنيو فكانت الصالة مقصودة ْلجل ا٤بسجد ٓب يكن بناء ا٤بسجد مقصودا ْلجل كونو صلى فيو اتفاقا كىذا 
" ا٤بكاف مكاف قصد النيب صلى اهلل عليو كسلم الصالة فيو ليكوف مسجدا فصار قصد الصالة فيو متابعة لو

. اىػ
: ادعٌ يٓا ذات اْٛاط : ايػب١ٗ اذتاد١ٜ ٚايعػسٕٚ 

إ٭با هنى النيب صلى اهلل عليو ك سلم عن اٚباذ : قاؿ العلماء  ): كقاؿ النوكم ُب شرح مسلم  
قربه كقرب غّبه مسجدا خوفا من ا٤ببالغة ُب تعظيمو ، كاالفتتاف بو فرٗبا أدل ذلك إٔب الكفر كما جرل لكثّب 

. اىػ " من اْلمم ا٣بالية
حفرنا بالنهار ثالثة عشر قربا متفرقة ،فلما كاف بالليل دفناه كسوينا القبور كلها لنعميو : كقاؿ أبو العالية 
. اىػ " على الناس ال ينبشونو

عن أيب كاقد الليثي، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٤با خرج إٔب حنْب مر بشجرة للمشركْب يقاؿ 
يا رسوؿ اهلل، اجعل لنا ذات أنواط كما ٥بم ذات أنواط، فقاؿ : ذات أنواط يعلقوف عليها أسلحتهم، فقالوا: ٥با

كالذم  (3) {اجعل لنا إ٥با كما ٥بم آ٥بة}سبحاف اهلل ىذا كما قاؿ قـو موسى : " النيب صلى اهلل عليو كسلم
. "نفسي بيده لَبكنب سنة من كاف قبلكم
انظركا ػ رٞبكم اهلل ػ أينما كجدًب سدرة أك شجرة يقصدىا الناس ، : قاؿ اإلماـ أبو بكر الطرطوشي 

. " كيعظموهنا ، كيرجوف الربء كالشفاء من قبلها ، كيضربوف ّٔا ا٤بسامّب كا٣برؽ فهي ذات أنواط فاقطعوىا
كمن ىذا القسم أيضا ما قد عم بو االبتالء من تزيْب الشيطاف للعامة ٚبليق : كقاؿ ا٢بافظ أبو شامة 

ا٢بيطاف كالعمد ، كسرج مواضع ٨بصوصة من كل بلد ٰبكي ٥بم حاؾ أنو رأل ُب منامو ّٔا أحدا ٩بن شهر 
بالصالح كالوالية ، فيفعلوف ذلك ، كٰبافظوف عليو مع تضييعهم فرائض اهلل كسننو ، كيظنوف أهنم متقربوف 
بذلك ، ٍب يتجاكزكف ىذا إٔب اف يعظم كقع تلك اْلماكن ُب قلؤّم ، فيعظموهنا كيرجوف الشفاء ٤برضاىم 

. اىػ " كقضاء حوائجهم بالنذر ٥با ، كىي من بْب عيوف كشجر كحائط كحجر

                                                 

( 466 / 17) ٦بموع الفتاكل 
  .13 / 5 النوكم ُب شرح مسلم 

إسناده صحيح إٔب أيب العالية ، كذكر ٥با أيضا طرقا أخرل :  كقاؿ 40 / 2 كقد ذكر ىذه القصة ابن كثّب ُب البداية كالنهاية 
 .تؤكد أف القصة كاقعة كصحيحة 

( . 1488 /3)كصححو االلبا٘ب ُب ا٤بشكاة  (2180 ح) ركاه الَبمذم 
 . 211 / 1 إغاثة اللهفاف 
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فإذا كاف اٚباذ ىذه الشجرة لتعليق اْلسلحة كالعكوؼ حو٥با اٚباذ إلو مع اهلل : كقاؿ العالمة ابن القيم 
تعأب مع أهنم ال يعبدكهنا ، كال يسألوهنا فما الظن بالعكوؼ حوؿ القرب كالدعاء بو كدعائو كالدعاء عنده ؟ 

!  فأم نسبة للفتنة بشجرة إٔب الفتنة بالقرب لو كاف أىل الشرؾ كالبدعة يعلموف 
كمن لو خربة ٗبا بعث اهلل تعأب بو رسولو كٗبا عليو أىل الشرؾ كالبدع اليـو ُب ىذا الباب كغّبه علم أف 
بْب السلف كبْب ىؤالء ا٣بلوؼ من البعد أبعد ٩با بْب ا٤بشرؽ كا٤بغرب ، كأهنم على شيء كالسلف على شيء 

:  كما قيل 
 ." سارت مشرقة كسرت مغربا     شتاف بْب مشرؽ كمغرب

اثس خازد١  : ايػب١ٗ ايجا١ْٝ ٚايعػسٕٚ 

رأيتِب ك٫بن شباف ُب زمن عثماف رضي اهلل عنو، كإف أشدنا كثبة الذم يثب قرب »: كقاؿ خارجة بن زيد"
. " عثماف بن مظعوف حٌب ٯباكزه

من حيث اسناده فيو ابن اسحاؽ ، كىو كاف كاف ا٢بق : اكالن  ":قاؿ العالمة عبدالرٞبن بن ٰبٓب ا٤بعلمي 
فالذم ): انو صدكؽ كصرح بالتحديث ؛ فالتحقيق ما قالو الذىيب ُب ا٤بيزاف كذلك ُب ترٝبة ابن اسحاؽ ، قاؿ 

يظهر ٕب أف ابن اسحاؽ حسن ا٢بديث ، صاّب ا٢باؿ ، صدكؽ ، كما انفرد بو ففيو نكارة ، فإف ُب حفظو 
  .(شيئان ن ، كقد احتج بو ائمة ، كاهلل اعلم 

كقاؿ  (ىػ99)مات سنة : قاؿ ابن ٭بّب كعمرك بن علي: " ُب ُتذيب التهذيب ُب ترٝبة خارجة: ثانيان 
، فظاىر ىذا أف اْلكثر على أف موتو كاف سنة مائة كا١بمع أكٔب بأنو "مات سنة مائة : ابن ا٤بديِب كغّب كاحد

، كُب تاريخ ابن عساكر أنو توُب كعمره سبعوف سنة، كذكر لذلك قصة أف خارجة (ىػ99)مات أكاخر سنة 
رأيت كأ٘ب بنيت سبعْب درجة، فلما فرغت منها ىويت كىذا السنة ٕب سبعوف سنة كقد أكملتها، قاؿ :" قاؿ

". فمات فيها 
كنقل مثلو ابن خلكاف عن طبقات ابن سعد، فإذا أنقصنا سِب عمره من سِب ا٥بجرة ٤بوتو بقي تسع 

كعشركف، فيكوف مولده آخر سنة تسع كعشرين،كعثماف قتل سابع ذم ا٢بجة سنة ٟبس كثالثْب، فيكوف سن 
 .خارجة يـو قتل عثماف ست سنْب تقريبان،فكيف يكوف شابان ُب زمن عثماف؟

فظهر أنو ركل ىذه القصة عن الواقدم " طبع أكريبَّا"كقد راجعت طبقات ابن سعد، 
 (شٌباف):إذا سلم إسناده كٓب نعترب ىذه علة قادحة فيو، فإنو ينبغي ا١بمع بأف يتأكؿ اْلثر بأف قولو: ثالثان 

الثابتة ُب التاريخ كإف حذفت ُب  (غلماف)٦باز، أراد أننا غلماف أقوياء أصحاء كأننا شباف، كيؤيد ىذا كلمة 
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التعليق، كيؤيده أيضان أنو لو كانوا أبناء تسع سنْب ك٫بوىا ٤با ذىبوا يتواثبوف على قرب رجل من أفاضل السابقْب، 
، كىذا ٩بنوع ُب الشرع اتفاقان ْلف من ركل عنو -صلى اهلل عليو كسلم - كالسيما كٔبواره قرب ابن رسوؿ اهلل 

يدؿ أف أكثرىم يقصر فيقع .(اْب... إف أشدنا كثبة): كقولو. إباحة ا١بلوس على القرب ال يبيح التوثب عليو
ٓب يكونوا يبلغوف التمييز - رضي اهلل عنهم - على القرب كالذم ٯباكزه يقع على القبور آّاكرة، كأبناء الصحابة 

إالٌ كىم عارفوف آداب الدين ملتزموف ٥با مثل خارجة بن زيد، كعلى ىذا فال داللة ُب اْلثر ْلف الغالـ الذم 
يشق عليو أف يثب أكثر من ذراعْب كنصف على كجو اْلرض كىذا ىو - كإف كاف قويان -عمريه ست سنْب 

. عرض القرب عادة تقريبان 
: كيشبو أف يكوف قرب عثماف بن مظعوف أعرض قليالن من القبور ا٤بعتادة، كيكوف خارجة أراد بذلك القوؿ

اإلخبار عن عرض القرب ليخربىم أف السنة توسعة القرب 
كٓب يباؿ ٗبا يلـز عليو من اف  (شباف)اذا سلم اسناد االثر كسلم من العلة كٞبل علي ظاىر قولو : رابعان 

الشباف من ابناء الصحابة كانوا من التفريط ُب االداب الشرعية ٕبيث يذىبوف يتوثبوف علي قرب صحايب من 
افاضل السابقْب كقبور من جاكره من ابناء رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كالو كسلم اذا كاف ىذا كلو فليس ُب االثر 

فقياؿ لعل قرب عثماف بن مظعوف كاف اطوؿ : اهنم كانوا يثبوف القرب عرضا اك طوال فكال االمرين ٧بتمل كعليو 
قليال من القبور ا٤بعتادة كيكوف مراد خارجة االخبار بذلك ليبْب اف السنة توسعة القبور فاذا فرض اف طوؿ 

. القرب ٟبسة اذرع فاف ىذا القدر كاؼ الف يشق علي الشاب اف يثبو علي كجو االرض 
اف البخارم فهم من ىذا االثر الرفع كلذلك اكرده ُب باب ا١بريد علي القرب ، كقاؿ ا٢باؼ ُب : فاف قيل 

 . (كفيو جواز تعلية القرب كرفعو علي كجو االرض): الفتح 
اف لفظ االثر موجود ٧بفوظ ففهم البخارم كا٢بافظ ليس ٗبجرده حجة كما ال ٱبفي علي : فا١بواب 

- . اف شاء اهلل تعإب – اهنما قد يريداف الرفع اليسّب ٫بو اربع اصابع إب شرب كىذا فيو ٕبث سيأٌب 
علي فرض تسليم اف قرب عثماف بن مظعوف كاف مرفوعا فال يدرم من رفعو إذ قد ثبت اف : خامسان 

النيب صلي اهلل عليو كالو كسلم كاف ينهي عن رفع القبور كالزيادة عليها من غّب حفرُتا فكيف يصح اف يقاؿ 
بل كرد ُب نفس قرب عثماف بن مظعوف ما يناُب الرفع كلو قليال كىو ! انو صلي اهلل عليو كالو كسلم فعل ذلك ؟

 (اعلم ّٔا قرب اخي كادفن اليو من مات من اىلي): كونو صلي اهلل عليو كالو كسلم كضع عليو حجران كقاؿ 
٤با احتاج إب العالمة النو اكؿ قرب كضع – كلو قليال – كىذا يدؿ انو كاف مساكيا لالرض اذ لو كاف مرتفعا 

ىنالك فمجرد ارتفاعو كاؼ ُب التعليم فدؿ انو كاف مساكيا لالرض فخشي صلي اهلل عليو كالو كسلم اف ٱبفي 
. موضعو ٔبفاؼ الَباب كىبوب الرياح كا٤بطر فعلمو بذلك ا٢بجر 

كعليو فيحتمل اف بعض متاخرم االسالـ من اقارب عثماف بن مظعوف رفع القرب ُب اكاخر مدة عثماف 
رضي اهلل عنو كالصحابة رضي اهلل عنهم مشغولوف ُب الفتنة ٍب سوم بعد ذلك كما يدؿ عليو االثر نفسو إذ لو 



 
287 

 

ىاىو القرب موجود علي حالو : كاف القرب باقيا علي حالو ٤با احتاج خارجة إب ىذا القوؿ بل كاف يقوؿ 
. كىكذا كاف ُب زمن عثماف 

لنفرض اف القرب رفع كانو رفعو بعض الصحابة فليس ُب فعل الصحايب حجة كٓب يكن القرب : سادسان 
. ظاىران كٓب يكن القرب ظاىرا ١بميع الناس حٍب ييدَّعي االٝباع 

لنفرض انو كاف ظاىران فاف الصحابة رضي اهلل عنهم ُب مدة عثماف كبعده كانوا متفرقْب ُب : سابعان 
. البالد مشغولْب بالفتنة 

لييفرض اهنم كانوا ٦بتمعْب فقد صح عن كثّب منهم ركاية النهي عن ذلك كصح عنهم العمل : ثامنان 
. كىذا كاؼ ُب نفي االٝباع – إف شاء اهلل تعإب – كما سيأٌب بسطو – ٗبوجبو 

. ىب انو ٓب يرد ما يكذب االٝباع فاف ُب حجية االٝباع خالفا مشهورا : تاسعان 
. علي تسليم انو حجة ، فيشَبط اف ييعلم كال سبيل إب العلم بو كما ىو مقرر ُب االصوؿ : عاشران 

علي فرض تسليم انو ال يشَبط العلم بو بل يكتفي بانو ٓب ينقل ما ٱبالفو فا٭با يكوف : حادم عشر 
حجة اذا ٓب يرد ُب كتاب اهلل عز كجل اك سنة رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كالو كسلم ما ٱبالفو كىذا ىو الثابت 
عن عمر كعبد اهلل كغّبٮبا كعن االماـ اٞبد كالشافعي كغّبٮبا كذلك اف احتماؿ كجود ٨بالف لقوؿ من قبلنا 

اقوم من احتماؿ كوف النص علي خالؼ ظاىره فضال عن كوف ا٢بديث الثابت باالسناد كذبا : ٓب ينقل قولو 
فضال عن احتماؿ النسخ 

. اما مرسل ٧بمد بن علي فال ٱبفي ما ُب حجية ا٤برسل من النزاع كاف التحقيق عدـ حجيتو 
كعلي فرض صحتو فيحمل علي كضع كف اك كفْب من ا٢بصباء لتكوف عالمة علي القرب اك غّب ذلك 

٩با ال يؤثر ُب رفعو الذم ثبت النهي عنو ٝبيعا بْب االدلة لكن يشكل علي ذلك ثبوت النهي ُب الزيادة 
. كالكف من ا٢بصباء زيادة اال انو ٲبكن ٚبصيص عمـو النهي عن الزيادة ّٔذا ا٢بديث ىذا علي فرض حجيتو 

ُب الكالـ  (77ص)اما ما ركاه ابن ايب شيبة ففي سنده عنعنة سفياف كىو يدلس نعم ُب فتح ا٤بغيث 
كالثورم بالنسبة – اك لوقوعها من جهة النقاد كاحملققْب ٠باع ا٤بعنعن ٥با ): علي ا٤بعنعنات ُب الصحيحْب قاؿ 

لكن ليس فيو اف النيب صلي اهلل عليو كالو كسلم اطلع علي ذلك فلعلو احدثو بعض  (٢بديث القطاف عنو اْب
التابعْب الذين ٓب يطلعوا علي النهي كعلي كل حاؿ فليس ُب فعلهم حجة ٍب كجود احتماؿ ذلك يرده ثبوت 

. النهي عنو 
كاما االٝباع ففي زماف الصحابة ثبت عن علي كفضالة ما ٱبالفو كىنالك اثار عن عمر كعثماف ٚبالف 
ذلك ايضان كُب زمن التابعْب يبعد اف يركم االئمة ىذه االحاديث بدكف بياف ما ٱبالفها كمع ذلك ٱبالفوهنا كُب 

قاؿ ): كُب شرح ا٤بوطأ للباجي ما لفظو  (ابن جرير). عن عثماف انو كاف يأمر بتسوية القبور ): كنز االعماؿ 
كركم جابر اف النيب صلي اهلل عليو كالو كسلم هني اف ترفع القبور اك يبِب عليها كامر ّٔدمها : ابن حبيب 
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اىػ  " (اْب...كينبغي اف تسوم تسنيم : عمر بن ا٣بطاب قاؿ  (يعِب ا٥بدـ كالتسوية )كتسويتها باالرض كفعلو 
 .

 إٔ ستُدّا بٔ اذتٓف١ٝ قسب فططاطّا ع٢ً قرب عبداهلل بٔ: ايػب١ٗ ايجايج١ ٚايعػسٕٚ 
  :عباع زقٞ اهلل عٓ٘

ليس ُب االثر ما يدؿ علي البناء علي القبور ، كقد دؿ بقاء الفسطاط لثالثة أياـ فقط علي اف :اكالن 
االمر لغاية غّب الٍب فهمها الصوفية ، فيحتمل اف يكوف ضرب الفسطاط للوقاية من حر الشمس للحفارين ، 

. اك المر اخر 

. ال ٲبكن اف نرد قوؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم ، لقوؿ احد اك فعلو : ثانيان 

: زأٜت قبٛز غٗدا٤ أسد دجا٤ َط١ُٓ : اضتديٛا بكٍٛ ايػعيب: ايػب١ٗ ايسابع١ ٚايعػسٕٚ 

كالتسنيم ُب ...ذىب ا١بمهور إٔب أف ىذا االرتفاع ا٤بأمور بإزالتو ىو ما زاد على التسنيم : قاؿ القرطيب 
.  اىػ " القرب ارتفاعو قدر شرب مأخوذ من سناـ البعّب

. اىػ"كمقدار التسنيم أف يكوف مرتفعا من اْلرض قدر شرب أك أكثر قليال: "كقاؿ الكسائي 
:  ايػب١ٗ ارتاَط١ ٚايعػسٕٚ 

رش على قرب إبراىيم ابنو، ككضع عليو - صلى اهلل عليو كسلم - أف النيب »عن جعفر بن ٧بمد عن أبيو 
.  «حصباء

. ال ادرم ما كجو استدالؿ القبورية ّٔذا ا٢بديث ، كعلي كل حاؿ فا٢بديث ضعيف 
أخربنا إبراىيم بن ٧بمد عن جعفر بن ٧بمد عن  : (1/218)ضعيف ، قاؿ الشافعى : " قاؿ االلبا٘ب 

 ." ككضع عليو حصباء، أف النىب صلى اهلل عليو كسلم رش على قرب إبراىيم ابنو : " أبيو
، كمن طريق الشافعى ركاه البيهقى  كىذا مع ارسالو ضعيف جدا من أجل إبراىيم ىذا فإنو متهم: قلت

من طريق الدراكردل عن عبد اهلل بن ٧بمد بن عمر عن " ا٤براسيل " ٍب أخرج ىو كأبو داكد َب  . (3/411)
كأنو قاؿ حْب دفن ، كإنو أكؿ قرب رش عليو ، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم رش على قرب إبراىيم : " أبيو

                                                 

 . 39-33 البناء على القبور ص 
( . 6313 ح) ركاه ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ 
 . 10/380 ا١بامع الحكاـ القراف

  .1/320 بدائع الصنائع  
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" كقولو َب ، كرجالو ثقات مع إعضالو " حثا عليو بيديو : كال أعلمو إال قاؿ، سالـ عليكم : كفرغ منو
فإف ٧بمدا ىذا ىو ابن عمر بن ، يوىم أنو مرسل تابعى كليس كذلك " مع إرسالو  : " (165)" التلخيص 

ركل عن جده مرسال كعن أبيو كعمو ٧بمد بن ا٢بنفية كغّبىم ، كركاه ، على بن أىب طالب من أتباع التابعْب 
أف النىب صلى اهلل : " البيهقى من طريق أخرل عن عبد العزيز ػ كىو الدراكردل ػ عن جعفر بن ٧بمد عن أبيو

كىذا : " كقاؿ". كرفع قربه قدر شرب ، ككضع عليو حصباء من حصباء العرصة ، عليو كسلم رش على قربه ا٤باء 
". مرسل 

أف الرش على : " كىو صحيح اإلسناد ، ٍب ركل من طريق أخرل عن جعفر بن ٧بمد عن أبيو: قلت
، كىذا سند صحيح مرسل ، كعن ٧بمد بن عمر " القرب كاف على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

رش على قرب النىب : " الواقدل عن عبد اهلل بن جعفر عن ابن أىب عوف عن أىب عتيق عن جابر بن عبد اهلل قاؿ
بدأ من قبل رأسو من ، ككاف الذل رش ا٤باء على قربه بالؿ بن رباح بقربة : قاؿ. صلى اهلل عليو كسلم ا٤باء رشا

، كالواقدل " ٓب يقدر أف يدكر على ا١بدار ، ٍب ضرب با٤باء إٔب ا١بدار ، شقو اْلٲبن حٌب انتهى إٔب رجليو 
. اىػ"متهم

:  ايػب١ٗ ايطادض١ ٚايعػسٕٚ 

إف الشيطاف قد أيس أف يعبده ا٤بصلوف ُب »: ٠بعت النيب صلى اهلل عليو كسلم، يقوؿ: عن جابر، قاؿ
.  «جزيرة العرب، كلكن ُب التحريش بينهم

 :كجوابو من كجوه أيضا ":قاؿ الراجحي 
ال يدؿ على انتفاء ما -: أيا كاف، كلو كاف صا٢با فضال  عن غّبه - أف يأس ا٤بخلوؽ : الوجو اْلكؿ

حٌب إذا استيئس الرسل كظنوا }: يئس منو، بل رٗبا كاف ما يئس منو أقرب إليو من شراؾ نعلو، قاؿ سبحانو
.  {أهنم قد كذبوا جاءىم نصرنا فنجي من نشاء كال يرد بأسنا عن القـو آّرمْب

فيأس الرسل  ٓب يكن صحيحا ُب حقيقة اْلمر من ا٤بيؤكس  منو، بل كاف قرب ا٤بيؤكس  منو شديدا، 
. لكن ٣بفاء ذلك  عنهم ظنوا ما ظنوا

« مسنده»ركل اإلماـ أٞبد ُب : كىذا من قصور البشر، كعدـ علمهم بالغيب إال  ما أظهرىم اهلل  عليو
( 181)« سننو»كابن ماجو ُب  (1092( )147ص)« مسنده»كأبو داككد الطيالسي ُب  (4/11-12)

كلهم من طريق  ٞباد بن سلمة  عن يعلى بن  عطاء عن ككيع بن  عدس  عن عمو أيب رزين  رضي اهلل  عنو 
. « ضحك  ربنا من قنوط عباده، كقرب غّبه»: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: قاؿ

                                                 

 ( .755) حديث رقم السبيل منار أحاديث ٚبريج ُب الغليل إركاء 
 ( .2812 ح)ركاه مسلم  
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. سقيا اهلل عز كجل لعباده باْلمطار: كالغّب. اليأس: كالقنوط 
كاف ذلك  : فلما كاف العباد ال يركف فرجا قريبا، كيئسوا من فرجهم كقنطوا، ككاف فرجهم ُب ا٢بقيقة قريبا

. موجبا لضحك الرٞبن  جل كعال
( 271( )470-2/460)« التوحيد»كابن خزٲبة  ُب  (4/13)« مسنده»٥بذا جاء ُب ركاية ْلٞبد ُب 

يشرؼ عليكم أزلْب مشفقْب، فظل يضحك ، كقد علم أف »: زادكا (4/561)« مستدركو»كا٢باكم ُب 
. « فرجكم قريب

. فيأس ا٤بخلوؽ  ال ينفي ٙبقق ا٤بيؤكس  منو كحصولو
، « حديث أيب رزين  رضي اهلل  عنو»ك « آية يوسف»بل رٗبا كاف ذلك  ا٤بيؤكس منو قريبا، كما ُب 

. كقد تقدما
فيأس الشيطاف  ال يدؿ على انتفاء ما يئس منو، ْلف ذلك  ضرب من ضركب الغيب، كقد خفي عنو 

. كما تقدـ
لكثرة ما يراه من ا٣بّب كانتشار ا٢بق - كإ٭با يدؿ على انتشار ا٣بّب ُب ذلك  الزماف ، حٌب ظن الشيطاف 

أف ال يضل أحدا من ا٤بؤمنْب ُب جزيرة العرب، كال يعبد فيها شيء غّب اهلل عز -: كا٥بدل، كظهور أىلو
 .اىػ"كجل

أف تأكيل القبوريْب ذلك ، ٨بالف ٤با ثبت عن  النيب صلى اهلل عليو كسلم من : الوجو الثا٘ب ":كقاؿ 
: عودة الشرؾ إٔب جزيرة العرب ُب أماكن منها، كحدكثو ُب أحياء منهم، كمن ذلك 

ال تقـو الساعة  حٌب تلحق قبائل من أمٍب با٤بشركْب، كحٌب يعبدكا »: قولو صلى اهلل عليو كسلم* 
 .« اْلكثاف، كإنو سيكوف ُب أمٍب ثالثوف كذابوف، كلهم يزعم أنو نيب، كأنا خاًب النبيْب ال نيب بعدم

: كىو حديث صحيح على شرط مسلم، ركاه
حدثنا ٞباد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة   : (991( )133ص)« مسنده»أبو داككد الطيالسي ُب - 

. عن أيب أ٠باء الرحيب عن ثوباف رضي اهلل  عنو
ىذا حديث حسن : )حدثنا قتيبة حدثنا ٞباد بن زيد بو، كقاؿ : (2219)« جامعو»كالَبمذم ُب - 
 . (صحيح

،  (4252)« سننو»كأبو داككد ُب - 
،  (48ص)« الديات»ك  (456( )1/332)« اآلحاد كا٤بثا٘ب»كابن أيب عاصم ُب - 
، « صحيحو»كأبو بكر الربقا٘ب ُب - 
( . 449-4/448)« مستدركو»كا٢باكم ُب - 

                                                 

  .(211 -209 / 1)٦بانبة أىل الثبور ا٤بصلْب ُب ا٤بشاىد كعند القبور  
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حدثنا  : (2889)« صحيحو»كىذا كما تقدـ صحيح على شرط مسلم، بل قد ركل مسلم أصلو ُب 
قتيبة  بن سعيد عن ٞباد بن  زيد بو، دكف موضع الشاىد منو، كىو حديث طويل، قطعو بعض اْلئمة كرككه 

. ُب اْلبواب
ال تقـو الساعة  حٌب تضطرب أليات نساء دكس  »: قولو صلى اهلل عليو كسلم: كمن ذلك  أيضا* 

. « على ذم ا٣بلصة
( 2/271)« مسنده»ركاه اإلماـ أٞبد ُب . طاغية  دكس  الٍب كانوا يعبدكف ُب ا١باىلية: كذك ا٣بلصة

 .من حديث أيب ىريرة  رضي اهلل  عنو (2906)كمسلم  (7116)« صحيحو»كالبخارم ُب 
ارتداد كثّب من قبائل  ا١بزيرة بعد كفاة النيب صلى اهلل عليو كسلم، كقتاؿ أيب بكر الصديق  : الوجو الثالث

. دليل على بطالف  تأكيل  القبوريْب كفساده: مع الصحابة رضي اهلل  عنهم ٝبيعا ٥بم
ادعاء مسيلمة  الكذاب النبوة ، كإٲباف أىل  اليمامة بو، حٌب قاتلهم الصحابة  على ذلك  : الوجو الرابع

. دليل آخر على بطالف  قوؿ  القبوريْب: زمن أيب بكر الصديق 
خركج الزنادقة ُب خالفة ا٣بليفة الراشد علي بن  أيب طالب رضي اهلل  عنو، ا٤بدعْب : الوجو ا٣بامس

دليل آخر على بطالف  قوؿ  : ألوىيتو، كقتلو ٥بم ٕبرقهم بالنار، حٌب اتصل عذأّم من نار الدنيا إٔب نار اآلخرة
. القبوريْب

كجود اليهود ُب بعض  جزيرة العرب من زمن  النيب صلى اهلل عليو كسلم حٌب اليـو ُب : الوجو السادس
اليمن  كغّبىا، ككجود النصارل كآّوس  كالقرامطة كالباطنية كالركافض  كغّبىم من الزنادقة كالكافرين ُب 

. دليل على بطالف  تأكيلهم: ا١بزيرة قدٲبا كحديثا
أف يصححوا دين : بل يلـز أكلئك  القبوريْب، احملتجْب بتلك  اْلحاديث على ذلك  الوجو الفاسد

كفر : كىذا أمر ال يقولوف بو، كال يستطيعوف قولو، كمن قالو! أكلئك  الكفار، من اليهود كالنصارل كغّبىم
. إٝباعا

 .فال سبيل ٥بم إال  إبطاؿ تأكيلهم، كترؾ  ٙبريفهم
إخبار النيب صلى اهلل عليو كسلم ٖبركج الدجاؿ ، كأنو يدعي اإل٥بية ، كأنو يطأ اْلرض : الوجو السابع

كلها، حٌب ال يسلم من فتنتو أحد إال  ما شاء اهلل ، إال  أىل ا٤بدينتْب  ا٤بقدستْب  مكة  كا٤بدينة، فإنو ٲبنع 
من دخو٥بما، كٙبوؿ ا٤بالئكة  دكنو، فيقف على مشارفهما، فَبجف ا٤بدينة  بأىلها، فيخرج خبثها إليو، 

. كىذا ٱبالف تأكيل القبوريْب، كيظهر فساد قو٥بم. فيؤمنوف بو ربا، كيكفركف باهلل، عياذا باهلل
« صحيحو»ما ركاه البخارم ُب : كقد جاءت بذلك  اْلحاديث ا٤بتواترة  ُب شأنو، كمن ذلك 

: من حديث أنس  بن  مالك رضي اهلل  عنو عن  النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ (2943)كمسلم  (1881)
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ليس من بلد إال  سيطؤه الدجاؿ، إال  مكة  كا٤بدينة  ليس لو من نقأّا نقب إال  عليو ا٤بالئكة  صافْب »
. اىػ"«ٰبرسوهنا ٍب ترجف ا٤بدينة  بأىلها ثالث رجفات، فيخرج اهلل  كل كافر كمنافق

ؾًٞ  قايٛا يف تتبع ابٔ عُس يًُٛاقع اييت دًظ ٚاقاّ فٝٗا: ايػب١ٗ ايطابع١ ٚايعػسٕٚ 

. اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ديٌٝ عًٞ ايتربى 

عجبت ٩بن يتقدـ الشهر بيـو أك يومْب، كقد قاؿ رسوؿ : ككاف ابن عباس يقوؿ»: " قاؿ ابن القيم: اكال
. كأنو ينكر على ابن عمر (« ال تقدموا رمضاف بيـو كال يومْب: اهلل صلى اهلل عليو كسلم

ككذلك كاف ىذاف الصاحباف اإلماماف أحدٮبا ٲبيل إٔب التشديد كاآلخر إٔب الَبخيص، كذلك ُب غّب 
كعبد اهلل بن عمر كاف يأخذ من التشديدات بأشياء ال يوافقو عليها الصحابة، فكاف يغسل داخل . مسألة

عينيو ُب الوضوء حٌب عمي من ذلك، ككاف إذا مسح رأسو أفرد أذنيو ٗباء جديد، ككاف ٲبنع من دخوؿ ا٢بماـ، 
كاف يدخل ا٢بماـ، ككاف ابن عمر يتيمم بضربتْب، ضربة للوجو، : ككاف إذا دخلو اغتسل منو، كابن عباس

: كضربة لليدين إٔب ا٤برفقْب، كال يقتصر على ضربة كاحدة، كال على الكفْب، ككاف ابن عباس ٱبالفو كيقوؿ
التيمم ضربة للوجو كالكفْب، ككاف ابن عمر يتوضأ من قبلة امرأتو كيفٍب بذلك، ككاف إذا قبل أكالده ٛبضمض 

. ما أبإب قبلتها أك مشمت رٰبانا: ٍب صلى، ككاف ابن عباس يقوؿ
ككاف يأمر من ذكر أف عليو صالة كىو ُب أخرل أف يتمها ٍب يصلي الصالة الٍب ذكرىا ٍب يعيد الصالة 

، كالصواب أنو موقوؼ على ابن "مسنده " الٍب كاف فيها، كركل أبو يعلى ا٤بوصلي ُب ذلك حديثا مرفوعا ُب 
. كقد ركم عن ابن عباس مرفوعا كال يصح: كقد ركم عن ابن عمر مرفوعا كال يصح، قاؿ: قاؿ البيهقي. عمر

. اىػ" كا٤بقصود أف عبد اهلل بن عمر كاف يسلك طريق التشديد كاالحتياط
نوافقكم علي جواز التربؾ برسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم ، كال نوافقكم علي التربؾ بغّبه ، كابن : ثانيا 

. عمر يتربؾ باثار الرسوؿ صلي اهلل عليو كسلم ، كٓب يثبت عنو اف تربؾ بغّبه 
يىا أىيػُّهىا الًَّذينى }: امرنا اهلل عز كجل اف نرد النزاع عند ا٣بالؼ إب الكتاب كالسنة ، قاؿ تعإب : ثالثا 

آمىنيوا أىًطيعيوا اللَّوى كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى كىأيكٕب اٍْلىٍمًر ًمٍنكيٍم فىًإٍف تػىنىازىٍعتيٍم ُب شىٍيءو فػىريدُّكهي ًإٔبى اللًَّو كىالرَّسيوًؿ ًإٍف كيٍنتيٍم تػيٍؤًمنيوفى 
يػٍره كىأىٍحسىني تىٍأًكيالن   . [59: النساء] {بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر ذىًلكى خى

َِٓٝف١َ : ايػب١ٗ ايجا١َٓ ٚايعػسٕٚ  ِّ ِبَكِبِس َأِبٞ َس َتَبسُُّى ايػَّاِفِع

                                                 

  .(206 -203 / 1)٦بانبة أىل الثبور ا٤بصلْب ُب ا٤بشاىد كعند القبور  
( . 45 / 2) زاد ا٤بعاد ُب ىدم خّب العباد 
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إ٘ب ْلتربؾ بأيب : ٠بعت الشافعي يقوؿ :  ركم ا٣بطيبي البغدادم بسنده عن علي بن ميموف قاؿ 
فإذا عرضت ٕب حاجة صليتي ركعتْب كجئت إٔب قربه ، - يعِب زائران - حنيفة ، كأجيء إٔب قربه ُب كل يـو 

. "كسألت اهلل تعأب عنده ، فما تبعد عِب حٌب تيقضى

كىذا كذلك معلـو كذبو باالضطرار عند من لو معرفة - : "رٞبو اهلل - قاؿ شيخي اإلسالـً ابني تيميةى 
بالنقل ، فإف الشافعي ٤با قدـ بغداد ٓب يكن ببغداد قرب ينتاب للدعاء عنده البتة ، بل كٓب يكن ىذا على عهد 
الشافعي معركفا ، كقد رأل الشافعي با٢بجاز كاليمن كالشاـ كالعراؽ كمصر من قبور اْلنبياء كالصحابة كالتابعْب 

فما بالو ٓب يتوخ الدعاء إال . ، من كاف أصحأّا عنده كعند ا٤بسلمْب أفضل من أيب حنيفة كأمثالو من العلماء 
ٍب أصحاب أيب حنيفة الذين أدركوه مثل أيب يوسف ك٧بمد كزفر كا٢بسن بن زياد كطبقتهم ، كٓب يكونوا . عنده 

. يتحركف الدعاء ال عند أيب حنيفة كال غّبه 
ٍب قد تقدـ عند الشافعي ما ىو ثابت ُب كتابو من كراىة تعظيم قبور ا٤بخلوقْب خشية الفتنة ّٔا ، كإ٭با 

كإما أف يكوف ا٤بنقوؿ من ىذه ا٢بكايات عن ٦بهوؿ ال يعرؼ . يضع مثل ىذه ا٢بكايات من يقل علمو كدينو 
،ك٫بن لو ركم لنا مثل ىذه ا٢بكايات ا٤بسيبو أحاديث عمن ال ينطلق عن ا٥بول صلى اهلل عليو كسلم ٤با جاز 

. اىػ"التمسك ّٔا حٌب تثبت ، فكيف با٤بنقوؿ عن غّبه؟
كا٢بكايةي ا٤بنقولةي عن الشافعي أنو كاف يقصد الدعاءى عند قرب أيب حنيفة من الكذب : كقاؿ ابني القيًم 

. اىػ"الظاىر
الدر ا٤بختار " أكره أف يسأؿ اهلل إال باهلل، كما ُب : ك٥بذه أنكره اإلماـ أبو حنيفة فقاؿ: "كقاؿ اْللبا٘ب 

 .كغّبه من كتب ا٢بنفية" 
" كتوسل اإلماـ الشافعي بأيب حنيفة مذكور ُب أك ائل  : (381ص )كأما قوؿ الكوثرم ُب مقاالتو 

( 123 / 1)بسند صحيح فمن مبالغاتو بل مغالطاتو فإنو يشّب بذلك إٔب ما أخرجو ا٣بطيب " تاريخ ا٣بطيب 
إٗب ْلتربؾ بأيب : ٠بعت الشافعي يقوؿ: نبأنا علي بن ميموف قاؿ: من طريق عمر بن إسحاؽ بن إبراىيم قاؿ

فإذا عرضت ٕب حاجة صليت ركعتْب كجئت إٔب قربه، - يعِب زائرا - حنيفة كأجيء إٔب قربه ُب كل يـو 
. كسألت اهلل تعأب ا٢باجة عنده، فما تبعد عِب حٌب تقضى

فهذه ركاية ضعيفة بل باطلة فإف عمر بن إسحاؽ بن إبراىيم غّب معركؼ كليس لو ذكر ُب شيء من 
بن إسحاؽ بن إبراىيم بن ٞبيد بن السكن أبو - بفتح العْب - كتب الرجاؿ، كٰبتمل أف يكوف ىو عمرك 

كٓب يذكر فيو  (341)كذكر أنو ٖبارم قدـ بغداد حاجا سنة  (226 / 12)٧بمد التونسى كقد ترٝبو ا٣بطيب 
                                                 

( 1/123)تاريخ بغداد  
( 2/692)اقتضاء الصراط ا٤بستقيم  
( 1/246)إغاثة اللهفاف  
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( 247)جرحا كال تعديال فهو ٦بهوؿ ا٢باؿ، كيبعد أف يكوف ىو ىذا إذ أف كفاة شيخو علي بن ميموف سنة 
. على أكثر اْلقواؿ، فبْب كفاتيهما ٫بومائة سنة فيبعد أف يكوف قد أدركو

اقتضاء " كعلى كل حاؿ فهي ركاية ضعيفة ال يقـو على صحتها دليل كقد ذكر شيخ اإلسالـ ُب 
ىذا كذب معلـو كذبو باالضطرار  : (165ص )معُب ىذه الركاية ٍب أثبت بطالهنا فقاؿ " الصراط ا٤بستقيم 

عند من لو معرفة بالنقل، فالشافعي ٤با قدـ بغداد ٓب يكن ببغداد قرب ينتاب للدعاء عنده البتة، بل كٓب يكن 
ىذا على عهد الشافعي معركفا، كقد رأل الشافعي با٢بجاز كاليمن كالشاـ كالعراؽ كمصر من قبور اْلنبياء 

كالصحابة كالتابعْب من كاف أصحأّا عنده كعند ا٤بسلمْب أفضل من أيب حنيفة كأمثالو من العلماء، فما بالو ٓب 
أصحاب أيب حنيفة الذين أدركوه مثل أيب يوسف ك٧بمد كزفر كا٢بسن بن  (إف)ٍب ! يتوخ الدعاء إال عنده؟ 

زياد كطبقتهم ٓب يكونوا يتحركف الدعاء ال عند أيب حنيفة كال غّبه، ٍب قد تقدـ عن الشافعي ما ىو ثابت ُب 
كتابو من كراىة تعظيم قبور ا٤بخلوقْب خشية الفتنة ّٔا، كإ٭با يضع مثل ىذه ا٢بكايات من يقل علمو كدينو، 

. اىػ" كإما أف يكوف ا٤بنقوؿ من ىذه ا٢بكايات عن ٦بهوؿ ال يعرؼ
: تربى ايػافعٞ بكُٝـ اإلَاّ أمحد : ايػب١ٗ ايتاضع١ ٚايعػسٕٚ 

ُب تاريخ دمشق كابن ا١بوزم ُب مناقب اإلماـ أٞبد من طريق ٧بمد بن  ركم ىذه القصة ابن عساكر 
. ا٢بسْب أبو عبد الرٞبن السلمي 

. ٧بمد بن ا٢بسْب، أبو عبد الرٞبن السلمي النيسابورم : "الذىىىيبقاؿ االماـ 
شيخ الصوفية كصاحب تارٱبهم كطبقاُتم كتفسّبىم ، تكلموا فيو، كليس بعمدة ، ركل عن اْلصم، 

كاف يضع : قاؿ ٕب ٧بمد بن يوسف القطاف: كطبقتو، كعُب با٢بديث كرجالو ، كسئل الدارقطِب قاؿ ا٣بطيب 
ٝبع من الكتب ما ٓب يسبق إٔب : اْلحاديث للصوفية ، كقاؿ ا٢بافظ عبد الغافر الفارسى ُب تاريخ نيسابور

. اىػ"ترتيبو حٌب بلغ فهرست تصانيفو مائة أك أكثر، ككتب ا٢بديث ٗبرك كنيسابور كالعراؽ كا٢بجاز
كاف أبو عبد الرٞبن السلمي : كىقىاؿى ٕب ٧بمد بن يوسف القطاف النيسابورم: "قاؿ ا٣بطيب البغدادم 

غّب ثقة، كٓب يكن ٠بع من اْلصم إال شيئا يسّبا، فلما مات ا٢بكم أبو عبد اهلل بن البيع حدث عن اْلصم 
. اىػ" ككاف يضع للصوفية اْلحاديث: قاؿ. بتاريخ ٰبٓب بن معْب كبأشياء كثّبة سواه

كٓب يكن صاحب رحلة ، فأما ما يركل أف الشافعي بعثو إٔب بغداد ))- : رٞبو اهلل- قاؿ اإلماـ الذىيب 
. اىػ((بكتابو إٔب أٞبد بن حنبل فغّب صحيح

                                                 

 . (79 -77 / 1) سلسلة اْلحاديث الضعيفة كا٤بوضوعة كأثرىا السيئ ُب اْلمة 
( 523 / 3)ميزاف االعتداؿ  
( 245 / 2)تاريخ بغداد  
( . 587ػ12)سّب أعالـ النبالء  
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 (ٖسٕٚ ٚبك١ٝ مما تسى آٍ َٛض٢ ٚآٍ): اضتديٛا بكٛي٘ تعاىل : ايػب١ٗ اذتاد١ٜ ايجالثٕٛ 

.  ع٢ً دٛاش ايتربى بايؿاذتني 

ٯباب على ىذه الشبهة بأف ا٤براد ب ؿ موسى ك آؿ : "ناصر بن عبد الرٞبن بن ٧بمد ا١بديع / قاؿ د
.  مقحمة لتفخيم شأهنما ك على ىذا ٝبهو ا٤بفسرين  (آؿ)ىاركف ٮبا موسى ك ىاركف أنفسها ك أك لفظ 

.  كقيل ا٤براد اْلنبياء من بِب يعقوب ، ْلهنما من ذرية يعقوب فسائر قرابتو ك من تناسل منو آؿ ٥بما 

ك على ما تقدـ فإف تلك البقايا ا٤بذكورة َب اآلية خاصة باْلنبياء فقط ، ليست لغّبىم ، ك التربؾ ب ثار 
.  االنبياء ال نزاع َب شرعيتو 

فهذه اآلية ليس فيها ما يدؿ على جواز التربؾ ببقايا الصا٢بْب ك آثارىم ، ك من زعم أهنا تدؿ على 
ذلك فقد قاؿ َب القرآف ٗبجرد رأية ك سلك طريق اتباع ما تشابو من القرآف ، ابتغاء الفتنة ك تضليل ا١بهاؿ ، 

 .اىػ" الذين ال يفرقوف بْب ا٢بق ك الباطل 

                                                 

  .386- 385التربؾ انواعو كاحكامو ص 
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 الغناء والرقص 
 

ليكونن من أمٍب أقواـ، يستحلوف ا٢بر كا٢برير، : " عن ايب مالك اْلشعرم عن صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ
: ٢باجة فيقولوف- يعِب الفقّب - كا٣بمر كا٤بعازؼ، كلينزلن أقواـ إٔب جنب علم، يركح عليهم بسارحة ٥بم، يأتيهم 

. "ارجع إلينا غدا، فيبيتهم اهلل، كيضع العلم، كٲبسخ آخرين قردة كخنازير إٔب يـو القيامة

ليشربن ناس من أمٍب ا٣بمر، يسموهنا »: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: عن أيب مالك اْلشعرم، قاؿ
.  «بغّب ا٠بها، يعزؼ على رءكسهم با٤بعازؼ، كا٤بغنيات، ٱبسف اهلل ّٔم اْلرض، كٯبعل منهم القردة كا٣بنازير

أخذ النيب صلى اهلل عليو كسلم بيد عبد الرٞبن بن عوؼ، فانطلق بو إٔب ابنو : عن جابر بن عبد اهلل قاؿ
: إبراىيم، فوجده ٯبود بنفسو، فأخذه النيب صلى اهلل عليو كسلم، فوضعو ُب حجره فبكى، فقاؿ لو عبد الرٞبن

صوت عند مصيبة، ٟبش : ال، كلكن هنيت عن صوتْب أٞبقْب فاجرين: " أتبكي؟ أكٓب تكن هنيت عن البكاء؟ قاؿ
. "كجوه، كشق جيوب، كرنة شيطاف

ال تبيعوا القينات، كال تشَبكىن، كال تعلموىن، : " عن أيب أمامة، عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
كمن الناس من يشَبم ٥بو ا٢بديث ليضل }: كال خّب ُب ٘بارة فيهن، كٜبنهن حراـ، ُب مثل ىذا أنزلت ىذه اآلية

 ."إٔب آخر اآلية  [6: لقماف] {عن سبيل اهلل

« يكوف ُب أمٍب قذؼ كمسخ كخسف»: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: قاؿ، عن عمراف بن حصْب 
.  «كشربت ا٣بمر، ككثرت القينات ، إذا ظهرت ا٤بعازؼ »: كمٌب ذلك؟ قاؿ، يا رسوؿ اهلل : قيل

إذا استحلت أمٍب ٟبسا فعليهم الدمار، إذا ظهر : " قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: عن أنس قاؿ
. "التالعن، كشربوا ا٣بمور، كلبسوا ا٢برير، كاٚبذكا القياف، كاكتفى الرجاؿ بالرجاؿ، كالنساء بالنساء

                                                 

( . 5590 ح) ركاه البخارم  
( . 302 /2)، كصححو االلبا٘ب صحيح الَبغيب كالَبىيب  (4020 ح) ركاه ابن ماجة 
. ، كحسنو االلبا٘ب ُب صحيح كضعيف سنن الَبمذم (1005ح) ركاه الَبمذم  
. ، كصححو االلبا٘ب ُب صحيح كضعيف سنن الَبمذم  (1282 ح) ركاه الَبمذم  

 .كصححو االلبا٘ب ُب صحيح ا١بامع الصغّب كزيادتو ،  (2ح) ركاه ابن ايب الدنيا ُب ذـ ا٤بالىي 
. حسن لغّبه : (303 /2)، كقاؿ االلبا٘ب ُب صحيح الَبغيب كالَبىيب  (5086 ح) ركاه البيهقي ُب شعب االٲباف 



 
297 

 

قلت ١بدٌب : " عن عبد اهلل بن عركة بن الزبّب؛ قاؿ" تفسّبه " كخرج سعيد بن منصور ُب : "قاؿ الشاطيب
تدمع : كانوا كما نعتهم اهلل: كيف كاف أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إذا قرؤكا القرآف؟ قالت: أ٠باء

أعوذ باهلل من : فقالت. إف ناسا ىاىنا إذا ٠بعوا ذلك تأخذىم عليو غشية: قلت. أعينهم، كتقشعر جلودىم
". الشيطاف الرجيم 

؛ قاؿ مر ابن عمر برجل من أىل العراؽ ساقط كالناس حولو، : " كخرج أبو عبيد من أحاديث أيب حاـز
كاهلل إنا لنخشى : قاؿ ابن عمر. إذا قرئ عليو القرآف أك ٠بع اهلل يذكر؛ خر من خشية اهلل: ما ىذا؟ فقالوا: فقاؿ

. كىذا إنكار! اهلل كال نسقط

إف القرآف أكـر من أف تنزؼ : " إف قوما إذا ٠بعوا القرآف يغشى عليهم، فقالت: كقيل لعائشة رضي اهلل عنها
تقشعر منو جلود الذين ٱبشوف رّٔم ٍب تلْب جلودىم كقلؤّم إٔب }: عنو عقوؿ الرجاؿ، كلكنو كما قاؿ اهلل تعأب

[ . 23: الزمر] {ذكر اهلل

ذلك فعل : " أنو سئل عن القـو يقرأ عليهم القرآف فيصعقوف؟ فقاؿ : (رضي اهلل عنو)كعن أنس بن مالك 
"! . ا٣بوارج 

أين : جئت أيب، فقاؿ: " قاؿ (رضي اهلل تعأب عنو)ابن الزبّب  (أف)كخرج أبو نعيم عن جابر بن عبد اهلل 
: كجدت أقواما يذكركف اهلل، فّبعد أحدىم حٌب يغشى عليو من خشية اهلل، فقعدت معهم، فقاؿ: كنت؟ ، فقلت
رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يتلو القرآف، كرأيت أبا : فرآ٘ب كأ٘ب ٓب يأخذ ذلك ُب، فقاؿ. ال تقعد بعدىا

". فرأيت ذلك كذلك، فَبكتهم! بكر كعمر يتلواف القرآف، فال يصيبهم ىذا، أفَباىم أخشع هلل من أيب بكر كعمر؟ 

. كىذا يشعر بأف ذلك كلو تعمل كتكلف ال يرضى بو أىل الدين

ميعاد ما بيننا كبينو أف ٯبلس على حائط، : " كسئل ٧بمد بن سّبين، عن الرجل يقرأ عنده فيصعق؟ ، فقاؿ
. اىػ"ٍب يقرأ عليو القرآف من أكلو إٔب آخره، فإف كقع؛ فهو كما قاؿ 

كعظنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو »: كقد صح من حديث العرباض بن سارية رضي اهلل عنو؛ قاؿ: "كقاؿ
. ، ا٢بديث. . .« كسلم موعظة بليغة؛ ذرفت منها العيوف، ككجلت منها القلوب
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صرخنا من : ميزكا ىذا الكالـ؛ فإنو ٓب يقل : " (رضي اهلل عنو)فقاؿ اإلماـ اآلجرم العآب السِب أبو بكر 
؛ كما يفعل كثّب من "موعظة، كال زعقنا، كال طرقنا على رؤكسنا، كال ضربنا على صدكرنا، كال زفنا، كال رقصنا 

. اىػ" ا١بهاؿ؛ يصرخوف عند ا٤بواعظ كيزعقوف كيتغاشوف

اعلم أف النيب : كىذا كلو من الشيطاف يلعب ّٔم، كىذا كلو بدعة كضاللة، كيقاؿ ٤بن فعل ىذا: " كقاؿ
صلى اهلل عليو كسلم أصدؽ الناس موعظة، كأنصح الناس ْلمتو، كأرؽ الناس قلبا، كخّب الناس من جاء بعده ػ ال 
يشك ُب ذلك عاقل ػ؛ ما صرخوا عند موعظتو كال زعقوا كال رقصوا كال زفنوا، كلو كاف ىذا صحيحا؛ لكانوا أحق 

. اىػ"الناس ّٔذا أف يفعلوه بْب يدم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كلكنو بدعة كباطل كمنكر، فاعلم ذلك

: ايػٓا٤ املػسٚع 

 

أف أبا بكر رضي اهلل عنو، دخل عليها كعندىا جاريتاف ُب أياـ مُب تدففاف، كتضرباف، كالنيب : عن عائشة
: صلى اهلل عليو كسلم متغش بثوبو، فانتهرٮبا أبو بكر، فكشف النيب صلى اهلل عليو كسلم عن كجهو، فقاؿ

 . «دعهما يا أبا بكر، فإهنا أياـ عيد، كتلك اْلياـ أياـ مُب»

يا عائشة، ما »: عن عائشة، أهنا زفت امرأة إٔب رجل من اْلنصار، فقاؿ نيب اهلل صلى اهلل عليو كسلم
. «كاف معكم ٥بو؟ فإف اْلنصار يعجبهم اللهو

، ما فعلت فالنة؟ ليتيمة كانت عندىا : " عن ىشاـ بن عركة عن أبيو أف النىب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
: تقوؿ ماذا؟ قاؿ: فهل بعثتم معها ٔبارية تضرب بالدؼ كتغُب؟ قالت: قاؿ، أىديناىا إٔب زكجها : فقلت
: تقوؿ

أتيناكم أتيناكم    فحيونا ٫بييكم 
كلوال الذىب اْلٞبر   ٤با حلت بواديكم 
 ."كلوال ا٢ببة السوداء    ما سرت عذاريكم

                                                 

( . 352 / 1) االعتصاـ 
( . 355 / 1) االعتصاـ 

( . 3529 ح) ركاه البخارم 
( . 5162 ح) ركاه البخارم 

 ( .51 /7)كحسنو االلبا٘ب ُب االركاء  ( 315 ح)ركاه الطرباٗب َب اْلكسط  
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دخل علي النيب صلى اهلل عليو كسلم غداة بِب علي، فجلس على فراشي : عن الربيع بنت معوذ، قالت
كفينا نيب : كمجلسك مِب، كجويريات يضربن بالدؼ، يندبن من قتل من آبائهن يـو بدر، حٌب قالت جارية

. «ال تقوٕب ىكذا كقوٕب ما كنت تقولْب»: فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم. يعلم ما ُب غد
اتٌفق اٍلعلمىاء على جىوىاز اللٍَّهو ُب كىلًيمىة النّْكىاح كضرب الدُّؼ كىشبهو، : كىُب التػٍَّوًضيح: "قاؿ العيِب 

. اىػ"كخصت اٍلوىلًيمىة بذلك ليٍظهر النّْكىاح كينتشر، فىتثبت حيقيوقو كحرمتو
كاستدؿ بقولو كاضربوا على أف ذلك ال ٱبتص بالنساء لكنو ضعيف كاْلحاديث القوية : "قاؿ ابن حجر

.  اىػ"فيها اإلذف ُب ذلك للنساء فال يلتحق ّٔن الرجاؿ لعمـو النهي عن التشبو ّٔن
. اىػ "قلت ككذلك الغناء ا٤بباح ُب العرس ٨بتص بالنساء فال ٯبوز للرجاؿ: "قاؿ ا٤بباركفورم

 

رأيت النيب صلى اهلل عليو كسلم يـو ا٣بندؽ كىو ينقل الَباب حٌب كارل : عن الرباء رضي اهلل عنو، قاؿ
" الَباب شعر صدره، ككاف رجال كثّب الشعر، كىو ير٘بز برجز عبد اهلل 

كال تصدقنا كال صلينا ... اللهم لوال أنت ما اىتدينا
كثبت اْلقداـ إف القينا ... فأنزلن سكينة علينا

إذا أرادكا فتنة أبينا ... إف اْلعداء قد بغوا علينا
.  "يرفع ّٔا صوتو

٤با قدـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ا٤بدينة، كعك أبو بكر، : عن عائشة رضي اهلل عنها، أهنا قالت
فكاف أبو بكر إذا : يا أبت كيف ٘بدؾ؟ كيا بالؿ كيف ٘بدؾ؟ قالت: فدخلت عليهما، فقلت: كبالؿ، قالت

: أخذتو ا٢بمى يقوؿ
كا٤بوت أدٗب من شراؾ نعلو ... كل امرئ مصبح ُب أىلو 

: ككاف بالؿ إذا أقلع عنو ا٢بمى يرفع عقّبتو كيقوؿ
بواد كحوٕب إذخر كجليل ... أال ليت شعرم ىل أبيًب ليلة 

كىل يبدكف ٕب شامة كطفيل ... كىل أردف يوما مياه ٦بنة 

                                                 

( . 4001 ح) ركاه البخارم 
( 149 / 20) عمدة القارم شرح صحيح البخارم 

( . 226 / 9) فتح البارم 
( . 178 / 4) ٙبفة اْلحوذم 
( . 3034 ح) ركاه البخارم 
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اللهم حبب إلينا ا٤بدينة كحبنا »: فجئت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فأخربتو فقاؿ: قالت عائشة
. « مكة، أك أشد كصححها كبارؾ لنا ُب صاعها كمدىا، كانقل ٞباىا فاجعلها با١بحفة

جعل ا٤بهاجركف كاْلنصار ٰبفركف ا٣بندؽ حوؿ ا٤بدينة، كينقلوف الَباب : عن أنس رضي اهلل عنو، قاؿ
: على متوهنم، كيقولوف

على اإلسالـ ما بقينا أبدا ... ٫بن الذين بايعوا ٧بمدا
: كالنيب صلى اهلل عليو كسلم ٯبيبهم كيقوؿ

.  «فبارؾ ُب اْلنصار كا٤بهاجره... اللهم إنو ال خّب إال خّب اآلخره »
غبٗات 

: طًع ايبدز عًٝٓا : ايػب١ٗ االٚيٞ 

 :٤با قدـ ا٤بدينة جعل النساء كالصبياف كالوالئد يقلن" 

" ركاه البيهقي ُب " طلع البدر علينا من ثنيات الوداع   كجب الشكر علينا ما دعا هلل داع 
. كضعفو االلبا٘ب " دالئل النبوة 

: شَاز٠ زاٍع : ايػب١ٗ ايجا١ْٝ 

ركم ابن ماجة ُب السنن من حديث ٦باىد قاؿ كنت مع ابن عمر فسمع صوت طبل فأدخل إصبعيو 
" . ُب أذنيو ٍب تنحى حٌب فعل ذلك ثالث مرات ٍب قاؿ ىكذا فعل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

                                                 

( . 3926 ح) ركاه البخارم 
( . 2835 ح) ركاه البخارم 

. ضعيف: "(63 / 2) قاؿ االلبا٘ب ُب السلسلة الضعيفة 
عن الفضل بن ا٢بباب  (ط - 233 / 2" )دالئل النبوة " ككذا البيهقي ُب  (2 / 59)" الفوائد " ركاه أبو ا٢بسن ا٣بلعي ُب 

كىذا إسناد ضعيف رجالو ثقات، لكنو معضل سقط من إسناده ثالثة . ٠بعت عبد اهلل بن ٧بمد بن عائشة يقوؿ فذكره: قاؿ
. ركاة أك أكثر، فإف ابن عائشة ىذا من شيوخ أٞبد كقد أرسلو

كىذا  : " (23 / 5)ٍب قاؿ البيهقي كما ُب تاريخ ابن كثّب  . (244 / 2)" ٚبريج اإلحياء " كبذلك أعلو ا٢بافظ العراقي ُب 
كىذا الذم حكاه ". يذكره علماؤنا عند مقدمو ا٤بدينة من مكة ال أنو ٤با قدـ ا٤بدينة من ثنيات الوداع عند مقدمو من تبوؾ 

، لكن رده  ( ٙبقيق صاحيب اْلستاذ خّب الدين كانلي251ص )" تلبيس إبليس " البيهقي عن العلماء جـز بو ابن ا١بوزم ُب 
إ٭با ىي ناحية الشاـ ال يراىا القادـ من " ثنيات الوداع " كىو كىم ظاىر ْلف  : (13 / 3)" الزاد " احملقق ابن القيم فقاؿ ُب 

". مكة إٔب ا٤بدينة كال ٲبر ّٔا إال إذا توجو إٔب الشاـ 
! كمع ىذا فال يزاؿ الناس يرك ف خالؼ ىذا التحقيق، على أف القصة برمتها غّب ثابتة كما رأيت

كليس فيو : " كال أصل ٥با كما أشار لذلك ا٢بافظ العراقي بقولو" بالدؼ كاْل٢باف : " أكرد الغزإب ىذه القصة بزيادة : (تنبيو)
فيقاؿ ! كقد اغَب ّٔذه الزيادة بعضهم فأكرد القصة ّٔا، مستدال على جواز اْلناشيد النبوية ا٤بعركفة اليـو". ذكر للدؼ كاْل٢باف 

على أنو لوصحت القصة ٤با كاف فيها حجة على ما ذىبوا إليو كما سبقت اإلشارة ٥بذا عند "! أثبت العرش ٍب انقش : " لو
.  فأغُب عن اإلعادة (579)ا٢بديث 
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: قاؿ العالمة ابن عبد ا٥بادم بعد أف ذكر ٫بو كالـ ابن تيمية كخالصتو- : "رٞبو اهلل –قاؿ االلبا٘ب 
كتقرير الراعي ال يدؿ على إباحتو ْلهنا قضية عْب فلعلو ٠بعو بال رؤية أك بعيدا منو على رأس جبل أك مكاف ال 

. 1ٲبكن الوصوؿ إليو أك لعل الراعي ٓب يكن مكلفا فلم يتعْب اإلنكار عليو
إف ٙبرٙب الغناء كآالت الطرب ليس بأشد ٙبرٲبا من ا٣بمر كىو يعلم أف النيب صلى اهلل عليو كسلم : ثالثا

إنو صلى اهلل عليو كسلم : عاش ما شاء بْب ظهرا٘ب أصحابو كىم يعاقركهنا قبل التحرٙب فهل يصح أف يقاؿ
إنو ٰبتمل أنو كاف قبل -: على افَباض داللة ا٢بديث على اإلباحة - أقرىم كٓب ينههم؟ كذلك ٫بن نقوؿ 

. اىػ"التحرٙب كمع االحتماؿ يسقط االستدالؿ
فهذا ا٢بديث إف كاف ثابتا فال حجة فيو على إباحة الشبابة؛ بل ىو : "كقاؿ شيخ االسالـ ابن تيمية

أف احملـر ىو االستماع ال السماع فالرجل لو يسمع الكفر كالكذب : أحدىا: على النهي عنها أكٔب من كجوه
كلو . كالغيبة كالغناء كالشبابة من غّب قصد منو؛ بل كاف ٦بتازابطريق فسمع ذلك ٓب يأٍب بذلك باتفاؽ ا٤بسلمْب

: كاف آٜبا باتفاؽ ا٤بسلمْب كما قاؿ تعأب: جلس كاستمع إٔب ذلك كٓب ينكره ال بقلبو كال بلسانو كال يده
كإذا رأيت الذين ٱبوضوف ُب آياتنا فأعرض عنهم حٌب ٱبوضوا ُب حديث غّبه كإما ينسينك الشيطاف فال }

 {تقعد بعد الذكرل مع القـو الظا٤بْب كما على الذين يتقوف من حسأّم من شيء كلكن ذكرل لعلهم يتقوف
كقد نزؿ عليكم ُب الكتاب أف إذا ٠بعتم آيات اهلل يكفر ّٔا كيستهزأ ّٔا فال تقعدكا معهم حٌب }: كقاؿ تعأب

: ك٥بذا يقاؿ. فجعل القاعد ا٤بستمع من غّب إنكار ٗبنزلة الفاعل {ٱبوضوا ُب حديث غّبه إنكم إذا مثلهم
من شهد ا٤بعصية ككرىها كاف كمن غاب عنها كمن غاب عنها كرضيها : كُب اْلثر. ا٤بستمع شريك ا٤بغتاب

من رأل }فإذا شهدىا ٢باجة أك إلكراه أنكرىا بقلبو؛ لقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم . كاف كمن شهدىا
   .منكم منكرا فليغّبه بيده

فلو كاف الرجل مارا فسمع القرآف .  {فإف ٓب يستطع فبلسانو فإف ٓب يستطع فبقلبو كذلك أضعف اإلٲباف
كإذا قرئ }: من غّب أف يستمع إليو ٓب يؤجر على ذلك؛ كإ٭با يؤجر على االستماع الذم يقصد كما قاؿ تعأب

فإذا عرؼ أف اْلمر كالنهي . { فاستمع ٤با يوحى}: كقاؿ ٤بوسى {القرآف فاستمعوا لو كأنصتوا لعلكم ترٞبوف
كالوعد كالوعيد يتعلق باالستماع؛ ال بالسماع فالنيب صلى اهلل عليو كسلم كابن عمر كاف مارا ٦بتازا ٓب يكن 

فلم . كاف سامعا ال مستمعا: مستمعا ككذلك كاف ابن عمر مع النيب صلى اهلل عليو كسلم كنافع مع ابن عمر
أنو إ٭با سد النيب صلى اهلل عليو كسلم أذنيو مبالغة ُب التحفظ حٌب ال يسمع : الوجو الثا٘ب. يكن عليو سد أذنو

فتبْب بذلك أف االمتناع من أف يسمع ذلك خّب من السماع كإف ٓب يكن ُب السماع إٍب كلو كاف . أصال

                                                 

 ( .119-118ص) ٙبرٙب آالت الطرب 
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الصوت مباحا ٤با كاف يسد أذنيو عن ٠باع ا٤بباح؛ بل سد أذنيو لئال يسمعو كإف ٓب يكن السماع ٧برما دؿ 
  .فيكوف على ا٤بنع من االستماع أدؿ منو على اإلذف فيو. على أف االمتناع من االستماع أكٔب

أنو لو قدر أف االستماع ال ٯبوز فلو سد ىو كرفيقو آذاهنما ٓب يعرفا مٌب ينقطع الصوت : الوجو الثالث
كالصبياف يرخص . أنو ٓب يعلم أف الرفيق كاف بالغا؛ أك كاف صغّبا دكف البلوغ: الرابع. فيَبؾ ا٤بتبوع سد أذنيو

.   اىػ"٥بم ُب اللعب ما ال يرخص فيو للبالغ
. فعل ابن عمر اك غّبه ليس ٕبجة : قلت 

: إٕ نٓت ْرزت فاقسبٞ : ايػب١ٗ ايجايج١ 

عن عبد اهلل بن بريدة قاؿ ٠بعت بريدة يقوؿ خرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب بعض مغازيو فلما 
انصرؼ جاءت جارية سوداء فقالت يا رسوؿ اهلل إ٘ب كنت نذرت إف ردؾ اهلل سا٤با أف أضرب بْب يديك 

بالدؼ كأتغُب فقاؿ ٥با رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إف كنت نذرت فاضريب كإال فال فجعلت تضرب فدخل 
أبو بكر كىي تضرب ٍب دخل علي كىي تضرب ٍب دخل عثماف كىي تضرب ٍب دخل عمر فألقت الدؼ ٙبت 
استها ٍب قعدت عليو فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إف الشيطاف ليخاؼ منك يا عمر إ٘ب كنت جالسا 

كىي تضرب فلما دخلت كىي تضرب فدخل أبو بكر كىي تضرب ٍب دخل علي كىي تضرب ٍب دخل عثماف 
 ."أنت يا عمر ألقت الدؼ

من ا٤بعازؼ احملرمة ُب اإلسالـ كا٤بتفق على ٙبرٲبها عند اْلئمة  (الدؼ)من ا٤بعلـو أف : "قاؿ االلبا٘ب 
اْلعالـ، كالفقهاء اْلربعة كغّبىم كجاء فيها أحاديث صحيحة خرجت بعضها ُب غّب مكاف، كتقدـ شيء 

، كال ٰبل منها إال الدؼ كحده ُب العرس كالعيدين، فإذا كاف كذلك، فكيف أجاز  (1806 ك 9)منها برقم 
٤با كاف - كاهلل أعلم - كا١بواب . النيب صلى اهلل عليو كسلم ٥با أف تفي بنذرىا كال نذر ُب معصية اهلل تعأب

نذرىا مقركنا بفرحها بقدكمو صلى اهلل عليو كسلم من الغزك سا٤با، أ٢بقو صلى اهلل عليو كسلم بالضرب على 
من - ٗبا ال يقاس - صلى اهلل عليو كسلم أعظم الدؼ ُب العرس كالعيد كما ال شك فيو، أف الفرح بسالمتو 

الفرح ُب العرس كالعيد، كلذلك يبقى ىذا ا٢بكم خاصا بو صلى اهلل عليو كسلم، ال يقاس بو غّبه، ْلنو من 
معآب " كقد ذكر ٫بو ىذا ا١بمع اإلماـ ا٣بطايب ُب . باب قياس ا٢بدادين على ا٤بالئكة، كما يقوؿ بعضهم

 .اىػ"(178 - 177 / 2)" الركضة الندية " ، كالعالمة صديق حسن خاف ُب "السنن 
. املصٖس ٜدٍ عًٞ اباس١ ايػٓا٤ : قايٛا إ سدٜح اّ شزع ٚفٝ٘ : ايػب١ٗ ايسابع١ 

                                                 

(  . 212 / 30) ٦بموع الفتاكل 
 ".كإسناده صحيح على شرط مسلم "(:214 / 8)إركاء الغليل ، قاؿ االلبا٘ب ُب  ( 3690 ح)ركاه الَبمذم  
. ( 332 / 5)سلسلة اْلحاديث الصحيحة كشيء من فقهها كفوائدىا  
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كا٤بزىر بكسر ا٤بيم كسكوف الزام كفتح ا٥باء آلة من آالت اللهو كقيل ىي العود كقيل : "قاؿ ابن حجر
.  اىػ"دؼ مربع

. اننا ال نستطيع اف ٫بكم علي حديث بضعف اك صحة اك اف ندرؾ معناه اال اذا ٝبعنا طرقو : نقوؿ 
كٔبمع الطرؽ تبْب لنا اف اجتماع النساء ا٭با كاف ُب ا١باىلية كٓب يكن ُب االسالـ  

" . اٍجتىمىٍعنى ًإٍحدىل عىٍشرىةى اٍمرىأىةن ُب ا١بٍىاًىًليَّةً : "النسائي ُب السنن الكربل فقد جاء ُب ركاية 
" . اٍجتىمىعى ًإٍحدىل عىٍشرىةى اٍمرىأىةن ُب ا١بٍىاًىًليَّةً : "الطربا٘ب ُب ا٤بعجم الكبّب كُب ركاية 

  .صحيح ا١بامع الصغّب كزيادتوكقد صحح االلبا٘ب ركاية اجتماع النساء ُب ا١باىلية ُب 
كيف يكوف فعل بعض النساء ُب ا١باىلية حجة نرد بو االدلة الصحيحة الصرٰبة الدالة علي ٙبرٙب 

!! . ا٤بعازؼ؟
قايٛا اذا داش ايتػين بايكسإ داش ايتػين باالذناز : ايػب١ٗ ارتاَط١ 

كاختلف الناس َب معُب التغُب بالقرآف؛ ففسره ابن عيينة على أف ا٤براد باالستغناء، الذل : "قاؿ ابن بطاؿ 
ىو ضد االفتقار، كركاه عن سعد ابن أىب كقاص، ذكر ا٢بميدل، عن سفياف، حدثنا ابن جريج، عن ابن أىب 

أ٘بار كبسة، ٠بعت رسوؿ اهلل : لقيُب سعد بن أىب كقاص َب السوؽ فقاؿ: مليكة، عن عبد اهلل بن أىب هنيك قاؿ
كىكذا فسره ككيع، كمن تأكؿ ىذا التأكيل كره قراءة  . (ليس منا من ٓب يتغن بالقرآف): يقوؿ (صلى اهلل عليو كسلم)

ركل ذلك عن أنس بن مالك كسعيد بن ا٤بسيب، كا٢بسن، كابن سّبين، كسعيد بن جبّب . القرآف باْل٢باف كالَبجيع
كانوا يكرىوف القراءة بتطريب، ككانوا إذا قرأكا القرآف قرأكه حدرنا ترتيالن ٕبزف، كىو قوؿ : كالنخعى، كقاؿ النخعى

إ٭با ىو : ال يعجبُب، كأعظم القوؿ فيو، كقاؿ: ركل ابن القاسم عنو أنو سئل عن اإل٢باف َب الصالة فقاؿ: مالك
 .اىػ"غناء يتغنوف بو ليأخذكا عليو الدراىم

:  على أربعة أقواؿ ((يتغُب بالقرآف))كاختلف العلماء ُب معُب : " قاؿ ابن ا١بوزم 
عن ابن أيب مليكة أنو سئل عن ىذا ا٢بديث،  ((سننو))أنو ٙبسْب الصوت بو، ركل أبو داكد ُب : أحدىا

يستغِب بو، ركاه أبو : أف ا٤بعُب: كالثا٘ب ((ٰبسنو ما استطاع)): أرأيت إف ٓب يكن حسن الصوت؟ فقاؿ: فقيل لو
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل : داكد أيضا عن ككيع كابن عيينة، كقد ركل أهنم دخلوا على سعد كعنده متاع رث، فقاؿ

من قرأ آؿ عمراف : كقاؿ ابن مسعود. فهذا دليل على أنو اإلستغناء ((ليس منا من ٓب يتغن بالقرآف)): عليو كسلم
كمع ىذا : كلو كاف ا٤براد بو ترجيع القراءة لكاف من ٓب يفعل ذلك فليس من النيب، قاؿ: قاؿ أبو عبيد. فهو غِب

: ٗبعُب استغنيت، قاؿ اْلعشى: تغنيت تغنيا، كتغانيت تغانيا: فإنو جائز ُب كالـ العرب أف يقولوا
                                                 

 ( .266 / 9)فتح البارم  
(  . 258 / 10) شرح صحيح البخارل 
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 (عفيف ا٤بناخ طويل التغن... ككنت امرأ زمنا بالعراؽ )
: كقاؿ ا٤بغّبة بن حبناء يعاتب أخاه. يريد اإلستغناء

 (ك٫بن إذا متنا أشد تغانيا... كالنا غِب عن أخيو حياتو )
من ٓب يستغن بالقرآف عن اإلكثار من : فعلى ىذا يكوف ا٤بعُب

.  الدنيا؛ ْلنو ينبهو على ترؾ الفضوؿ كٰبثو على طلب اآلخرة
أنو : كالرابع. ىو عندنا ٙبزين القراءة: أف ا٤بعُب يتحزف بو كيَبٖب، قالو الشافعي، ككذلك قاؿ أبو عبيد: كالثالث

كانت العرب تتغُب بالركباف إذا ركبت اإلبل، كإذا جلست ُب : التشاغل بو عن مكاف التغِب، قاؿ ابن اْلعرايب
اْلفنية، كعلى أكثر أحوا٥با، فلما نزؿ القرآف أحب النيب صلى اهلل عليو كسلم أف يكوف القرآف ىجّباىم مكاف 

. التغِب بالركباف
أنبأنا أبو علي : أخربنا علي بن ا٢بسْب بن أيوب قاؿ: كيوضح ىذا الوجو ما أنبأنا بو علي بن أيب عمر قاؿ

: حدثنا أبو نعيم قاؿ: حدثنا أٞبد بن ٧بمد الربٌب قاؿ: أخربنا أبو سهل أٞبد بن ٧بمد القطاف قاؿ: بن شاذاف قاؿ
٠بعت : حدثنا عبد الرٞبن ا٤بليكي عن ابن أيب مليكة عن عبد اهلل بن السائب عن سعد ىو ابن أيب كقاص قاؿ

. اىػ"يعِب منا ((غنوا بالقرآف، ليس من ٓب يتغن بالقرآف)): النيب صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ
فاعلم أف للغناء خواص ٥با تأثّب َب صبغ القلب بالنفاؽ، كنباتو فيو كنبات الزرع : " قاؿ ابن القيم رٞبو اهلل 

. با٤باء
أنو يلهى القلب كيصده عن فهم القرآف كتدبره، كالعمل ٗبا فيو، فإف القرآف ينهى عن اتباع : فمن خواصو

ا٥بول، كيأمر بالعفة، ك٦بانبة شهوات النفوس، كأسباب الغى، كينهى عن اتباع 
خطوات الشيطاف، كالغناء يأمر بضد ذلك كلو، كٰبسنو، كيهيج النفوس إٔب شهوات الغى فيثّب كامنها، 

كيزعج قاطنها، كٰبركها إٔب كل قبيح، كيسوقها إٔب كصل كل مليحة كمليح، فهو كا٣بمر رضيعا لباف، كَب ُتييجهما 
على القبائح فرسا رىاف، فإنو صنو ا٣بمر كرضيعو كنائبو كخليفتو، كخدينو كصديقو، عقد الشيطاف بينهما عقد 

اإلخاء الذل ال يفسخ، كأحكم بينهما شريعة الوفاء الٌب ال تفسخ، كىو جاسوس القلوب، كسارؽ ا٤بركءة، كسوس 
العقل، يتغلغل َب مكامن القلوب، كيطلع على سرائر اْلفئدة، كيدب إٔب ٧بل التخيل، فيثّب ما فيو من ا٥بول 

فبينا ترل الرجل كعليو ٠بة الوقار كّٔاء العقل، كّٔجة اإلٲباف، ككقار . كالشهوة كالسخافة كالرقاعة، كالرعونة، كا٢بماقة
فإذا استمع الغناء كماؿ إليو نقص عقلو، كقل حياؤه، كذىبت مركءتو، كفارقو ّٔاؤه، كٚبلى . اإلسالـ، كحالكة القرآف

يا رب ال ٘بمع بيُب كبْب قرآف : عنو كقاره، كفرح بو شيطانو، كشكا إٔب اهلل تعأب إٲبانو، كثقل عليو قرآنو، كقاؿ
عدكؾ َب صدر كاحد، فاستحسن ما كاف قبل السماع يستقبحو، كأبدل من سره ما كاف يكتمو، كانتقل من الوقار 

كالسكينة إٔب كثرة الكالـ كالكذب، كالزىزىة كالفرقعة باْلصابع، فيميل برأسو، كيهز منكبيو، كيضرب اْلرض 
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برجليو، كيدؽ على أـ رأسو بيديو، كيثب كثبات الدباب، كيدكر دكراف ا٢بمار حوؿ الدكالب، كيصفق بيديو 
. اىػ"تصفيق النسواف، كٱبور من الوجد كخوراف الثّباف، كتارة يتأكه تأكه ا٢بزين، كتارة يزعق زعقات آّانْب

: ايػب١ٗ ايطادض١ 

أف أبا بكر رضي اهلل عنو، دخل عليها كعندىا جاريتاف ُب أياـ مُب تدففاف، كتضرباف، : عن عائشة
كالنيب صلى اهلل عليو كسلم متغش بثوبو، فانتهرٮبا أبو بكر، فكشف النيب صلى اهلل عليو كسلم عن كجهو، 

 . «دعهما يا أبا بكر، فإهنا أياـ عيد، كتلك اْلياـ أياـ مُب»: فقاؿ

من من الواضح جدا لكل ناظر ُب ىذا ا٢بديث أنو ليس فيو اإلباحة - : "رٞبو اهلل – قاؿ االلبا٘ب 
النساء الكبار بل كالرجاؿ أيضا كما تشمل كل - ا٤بطلقة الٍب ادعاىا كيف كىي تشمل مع ا١بوارم الصغار 

كىذا خطأ كاضح جدا فيو ٙبميل للحديث ما ال ٰبتمل كسببو خطأ آخر - آالت الطرب ككل أياـ السنة 
أمزمار الشيطاف : إ٭با ا٢بجة ُب إنكاره صلى اهلل عليو كسلم على أيب بكر قولو :فيو أال كىو قولوأكضح منو كقع

 .عند رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
فليس ُب ا٢بديث شيء من ىذا اإلنكار كلو بطريق اإلشارة كإ٭با فيو إنكاره صلى اهلل عليو كسلم : قلت

 :إنكار أيب بكر على ا١باريتْب كعلل ذلك بقولو
". فإف لكل قـو عيدا كىذا عيدنا"

كىذا التعليل من بالغتو صلى اهلل عليو كسلم ْلنو من جهة يشّب بو إٔب إقرار أيب بكر على إنكاره : قلت
للمزامّب كأصل كيصرح من جهة أخرل بإقرار ا١باريتْب على غنائهما بالدؼ مشّبا بذلك إٔب أنو مستثُب من 

أصبت ُب ٛبسكك باْلصل كأخطأت ُب إنكارؾ على : اْلصل كأنو صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ ْليب بكر
. ا١باريتْب فإنو يـو عيد

اآليات البينات ُب عدـ ٠باع : كقد كنت ذكرت ٫بو ىذا ُب مقدمٍب لكتاب الشيخ نعماف اآللوسي
: من أين جاء أبو بكر رضي اهلل عنو ّٔذا اْلصل؟ فقلت: 47 - 46اْلموات كتساءلت فيها ص 

جاء من تعاليم النيب صلى اهلل عليو كسلم كأحاديثو كثّبة ُب ٙبرٙب الغناء كآالت الطرب ٍب : ا١بواب
لوال علم أيب بكر بذلك ككونو على بينة من اْلمر ما كاف لو أف يتقدـ : ذكرت بعض مصادرىا ا٤بتقدمة ٍب قلت

الذم   غّب أنو كاف خافيا عليو أف ىذا1بْب يدم النيب صلى اهلل عليو كسلم كُب بيتو ٗبثل ىذا اإلنكار الشديد
دعهما يا أبا بكر فإف لكل قـو عيدا كىذا : "أنكره ٯبوز ُب يـو عيد فبينو لو النيب صلى اهلل عليو كسلم بقولو

                                                 

( . 250- 249 / 1) إغاثة اللهفاف من مصايد الشيطاف 
( . 3529 ح) ركاه البخارم 
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، فبقي إنكار أيب بكر العاـ مسلما بو إلقراره صلى اهلل عليو كسلم إياه كلكنو استثُب منو الغناء ُب العيد "عيدنا
 .اىػ"فهو مباح با٤بواصفات الواردة ُب ىذا ا٢بديث

: 450قاؿ أبو الطيب الطربم ت  - 1: "كقاؿ 
ىذا ا٢بديث حجتنا ْلف أبا بكر ٠بى ذلك مزمور الشيطاف كٓب ينكر النيب صلى اهلل عليو كسلم على أيب 
بكر قولو كإ٭با منعو من التغليظ ُب اإلنكار ٢بسن رفقتو ال سيما ُب يـو العيد كقد كانت عائشة رضي اهلل عنها 
صغّبة ُب ذلك الوقت كٓب ينقل عنها بعد بلوغها كٙبصيلها إال ذـ الغناء كقد كاف ابن أخيها القاسم بن ٧بمد 

يذـ الغناء كٲبنع من ٠باعو كقد أخذ العلم عنها 
 .254 – 253 / 1نقلتو من كتاب ابن ا١بوزم 

: ٦بموعة الرسائل الكربل - 285 / 2قاؿ ابن تيمية ُب رسالة السماع كالرقص  - 2
االجتماع عليو ك٥بذا ففي ىذا ا٢بديث بياف أف ىذا ٓب يكن من عادة النيب صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو

٠باه الصديق أبو بكر رضي اهلل عنو مزمور الشيطاف كالنيب صلى اهلل عليو كسلم أقر ا١بوارم عليو معلال ذلك 
 :بأنو يـو عيد كالصغار يرخص ٥بم ُب اللعب ُب اْلعياد كما جاء ُب ا٢بديث

 1" ليعلم ا٤بشركوف أف ُب ديننا فسحة"
 .2ككما كاف يكوف لعائشة لعب تلعب ّٔن ك٘بيء صواحباُتا من صغار النسوة يلعنب معها

: 257 / 1كقاؿ ابن القيم ُب إغاثة اللهفاف  - 3
فلم ينكر صلى اهلل عليو كسلم على أيب بكر تسميتو الغناء مزمار الشيطاف كأقرٮبا ْلهنما جاريتاف غّب 

مكلفتْب تغنياف بغناء اْلعراب الذم قيل ُب يـو حرب بعاث من الشجاعة كا٢برب ككاف اليـو يـو عيد 
... ": دعهما : " تعليقا على قولو صلى اهلل عليو كسلم442 / 2قاؿ ا٢بافظ ُب الفتح  - 4

فيو تعليل كإيضاح خالؼ ما ظنو الصديق من أهنما فعلتا ذلك بغّب علمو صلى اهلل عليو كسلم لكونو 
دخل فوجده مغطى بثوبو فظنو نائما فتوجو لو اإلنكار على ابنتو من ىذه اْلكجو مستصحبا ٤با تقرر عنده من 

قياما عن النيب صلى اهلل عليو كسلم بذلك مستندا إٔب ما ظهر لو منع الغناء كاللهو فبادر إٔب إنكار ذلك 
سركر شرعي : فأكضح لو النيب صلى اهلل عليو كسلم ا٢باؿ كعرفو ا٢بكم مقركنا ببياف ا٢بكمة بأنو يـو عيد أم

. اىػ"فال ينكر فيو مثل ىذا كما ال ينكر ُب اْلعراس
أف ىذا ٓب يكن من عادة النيب صلى اهلل عليو : ففي ىذا ا٢بديث بياف:" قاؿ شيخ االسالـ ابن تيمية

كسلم كأصحابو االجتماع عليو ك٥بذا ٠باه الصديق مزمار الشيطاف كالنيب صلى اهلل عليو كسلم أقر ا١بوارم عليو 
ليعلم ا٤بشركوف أف }معلال ذلك بأنو يـو عيد كالصغار يرخص ٥بم ُب اللعب ُب اْلعياد كما جاء ُب ا٢بديث 

                                                 

 ( .109 -107ص)ٙبرٙب آالت الطرب  
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ككاف لعائشة لعب تلعب ّٔن كٯبئن صواحباُتا من صغار النسوة يلعنب معها كليس ُب "  {ُب ديننا فسحة
كاْلمر كالنهي إ٭با يتعلق باالستماع؛ ال ٗبجرد . حديث ا١باريتْب أف النيب صلى اهلل عليو كسلم استمع إٔب ذلك

ككذلك ُب اشتماـ الطيب . كما ُب الرؤية فإنو إ٭با يتعلق بقصد الرؤية ال ٗبا ٰبصل منها بغّب االختيار. السماع
ككذلك ُب مباشرة احملرمات . إ٭با ينهى احملـر عن قصد الشم فأما إذا شم ما ٓب يقصده فإنو ال شيء عليو

إ٭با يتعلق اْلمر كالنهي من ذلك ٗبا للعبد فيو . من السمع كالبصر كالشم كالذكؽ كاللمس: كا٢بواس ا٣بمس
  .قصد كعمل كأما ما ٰبصل بغّب اختياره فال أمر فيو كال هني

ابن عمر أنو كاف مع النيب صلى اهلل عليو كسلم فسمع }كىذا ٩با كجو بو ا٢بديث الذم ُب السنن عن 
فإف من الناس من  {ىل تسمع؟ ىل تسمع؟ حٌب انقطع الصوت: صوت زمارة راع فعدؿ عن الطريق كقاؿ

بتقدير صحة ىذا ا٢بديث ٓب يأمر ابن عمر بسد أذنيو فيجاب بأنو كاف صغّبا أك ٯباب بأنو ٓب يكن : يقوؿ
كإ٭با النيب صلى اهلل عليو كسلم فعل ذلك طلبا لألفضل كاْلكمل . كىذا ال إٍب فيو. يستمع كإ٭با كاف يسمع

كمن اجتاز بطريق فسمع قوما يتكلموف بكالـ ٧بـر فسد أذنيو كيال يسمعو فهذا حسن كلو ٓب يسد أذنيو ٓب 
. اىػ "اىػ"اللهم إال أف يكوف ُب ٠باعو ضرر ديِب ال يندفع إال بالسد. يأٍب بذلك

صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كُب ا٢بديث ما يدؿ على ٙبرٲبو ُب غّب أياـ العيد؛ ْلف النَّيٌب : "قاؿ ابن رجب 
علل بأهنا أياـ عيد، فدؿ على أف ا٤بقتضي للمنع قائم، لكن عارضو معارض كىو الفرح كالسركر العارض - 

. بأياـ العيد
كقد أقر أبا بكر على تسمية الدؼ مزمور الشيطاف، كىذا يدؿ على كجود ا٤بقتضي للتحرٙب لوال كجود 

. اىػ"ا٤بانع
: ايػب١ٗ ايطابع١ 

قدـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ا٤بدينة، فلما دخل ا٤بدينة جاءت اْلنصار »: عن أنس قاؿ
: دعوا الناقة فإهنا مأمورة، فربكت على باب أيب أيوب، قاؿ: إلينا يا رسوؿ اهلل فقاؿ: برجا٥با كنسائها، فقالوا

: فخرجت جوار من بِب النجار يضربن بالدفوؼ كىن يقلن
يا حبذا ٧بمد من جار ... ٫بن جوار من بِب النجار

أنا : إم كاهلل يا رسوؿ اهلل، قاؿ: أٙببو٘ب؟ فقالوا: فخرج إليهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، فقاؿ
.  «كاهلل أحبكم، كأنا كاهلل أحبكم، أنا كاهلل أحبكم

                                                 

( . 566 / 11) ٦بموع الفتاكل 
( 433 / 8) فتح البارم 

. كضعفو االلبا٘ب  (508 /2) اخرجو البيهقي ُب دالئل النبوة 
.  منكر ّٔذا التماـ: (19 / 14)قاؿ االلبا٘ب ُب سلسلة اْلحاديث الضعيفة كا٤بوضوعة كأثرىا السيئ ُب اْلمة 
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من طريق أيب عبد اهلل ا٢باكم بسنده عن ٧بمد بن سليماف بن إ٠باعيل بن أيب الورد  (2/508)" دالئل النبوة"أخرجو البيهقي ُب 
. فذكره: ... حدثنا ٰبٓب بن سعيد عن إسحاؽ بن عبد اهلل بن أيب طلحة عن أنس قاؿ: حدثنا إبراىيم بن ًصرمة قاؿ: قاؿ
حدث  : "(253 -1/252)" الكامل"، قاؿ ابن عدم ُب -اْلنصارم : كىو- كىذا إسناد كاهو، آفتو إبراىيم بن ًصرمة : قلت

: ٍب قاؿ". عن ٰبٓب بن سعيد اْلنصارم بنسخ ال ٰبٌدث ّٔا غّبه، كال يتابعو على حديث منها
كقاؿ ابن ": "اللساف"كُب ". كعامة أحاديثو، إما أف تكوف مناكّب ا٤بًب، أك تنقلب عليو اْلسانيد، كبٌْبٌ على أحاديثو ضىعفيو"

( ُب حديثو غرائب ال يتابع عليها: "كقاؿ ا٣بطيب". يكذب على اهلل كرسولو : "(6/104)زاد ا٣بطيب )" كذاب خبيث: معْب
 .

٧بمد بن : "ما نصو (3/269)" ا١برح كالتعديل"كُب . كالركام عنو ٧بمد بن سليماف بن إ٠باعيل بن أيب الورد، ٓب أجد لو ترٝبة
فيحتمل أف يكوف ىو ". كىو ٦بهوؿ: ٠بعت أيب يقوؿ (كذا اْلصل، يشّب إٔب أنو ال ييقرأ)... سليماف اْلنصارم، ركل عن 

. كاهلل أعلم. ىذا
كلقصة ا١بوارم، كالضرب بالدؼ شاىد من حديث أنس، كلكن ليس فيو أف ذلك كاف عند قدكمو صلى اهلل عليو كسلم ا٤بدينة، 

، من آّلد السابع من  (3154)كما تقدـ بيانو ُب ٚبريج حديث أنس برقم - بل ُب ركاية أف ذلك كاف ُب عرس، كىو الراجح 
. كاهلل سبحانو كتعأب أعلم" -. الصحيحة"

من إنشاد النساء على السطوح بالدؼ كاْل٢باف، عند قدـك النيب صلى اهلل عليو  (2/277)" اإلحياء"كأما ماذكره الغزإب ُب 
كجب الشكر علينا مادعا هلل داع فهو ٩با ال أصل لو، كإ٭با ركاه البيهقي كغّبه * * * طلع البدر علينا من ثنيات الوداع : كسلم

كما تقدـ بيانو ُب - فذكره ٨بتصران، دكف ذكر السطوح كالدؼ كاْل٢باف، ٍب ىو تضعيف معضل ... من طريق إبن عائشة، قاؿ 
( : 4/262" )الفتح"قاؿ ا٢بافظ ُب : ، كأزيد ىنا فأقولك -(598)آّلد الثا٘ب برقم 

". كىو سند معضل، كلعل ذلك كاف ُب قدكمو من غزكة تبوؾ"
ٍب قدـ النيب صلى : كإف ٩با يؤكد نكارة ذكر الدفوؼ ُب قصة إستقبالو صلى اهلل عليو كسلم قوؿ الرباء بن عازب رضي اهلل عنو

قدـ : اهلل عليو كسلم ا٤بدينة، فما رأيت أىل ا٤بدينة فرحوا بشيء فرحهم برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، حٌب جعل اإلماء يقيلن
. رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

 . (دار القلم - 169ص " )ٚبريج فقو السّبة"كغّبه، كىو ٨برج ُب  (3925)ركاه البخارم 
ىٍسعىى ُب اٍلًغٍلمىاًف يػىقيوليوف: كمثلو حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنو قاؿ ٍيئنا ٍبيَّ يػىقيوليوفى جىاءى : ًإ٘بّْ ْلى جىاءى ٧بيىمَّده فىأىٍسعىى فىالى أىرىل شى

ٍيئنا قىاؿى حىٌبَّ جىاءى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىصىاًحبيوي أىبيو بىٍكرو فىكينَّا ُب بػىٍعًض ًحرىاًر اٍلمىًدينىًة ٍبيَّ  ٧بيىمَّده فىأىٍسعىى فىالى أىرىل شى
ٍوا إًلىٍيًهمىا فػىقىالىٍت اٍْلىٍنصىاري  بػىعىثػىنىا رىجيله ًمٍن أىٍىًل اٍلمىًدينىًة لًيػيٍؤًذفى ًًّٔمىا اٍْلىٍنصىارى فىاٍستػىٍقبػىلىهيمىا زيىىاءى ٟبىًٍس مئة ًمٍن اٍْلىٍنصىاًر حىٌبَّ انٍػتػىهى
اٍنطىًلقىا آًمنػىٍْبً ميطىاعىٍْبً فىأىقػٍبىلى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىصىاًحبيوي بػىٍْبى أىٍظهيرًًىٍم فىخىرىجى أىٍىلي اٍلمىًدينىًة حىٌبَّ ًإفَّ اٍلعىوىاًتقى لىفىٍوؽى 

اٍلبػيييوًت يػىتػىرىاءىيٍػنىوي يػىقيٍلنى أىيػُّهيٍم ىيوى أىيػُّهيٍم 
نىا كىيػىٍوـى قيًبضى فػىلىٍم أىرى يػىٍومىٍْبً شبيهان ًًّٔمىا: قىاؿى أىنىسي ٍبني مىاًلكو . ىيوى قىاؿى فىمىا رىأىيٍػنىا مىٍنظىرنا ميٍشًبهنا بًًو يػىٍومىًئذو  . كىلىقىٍد رىأىيٍػتيوي يػىٍوـى دىخىلى عىلىيػٍ

من طريق  (3/222)، كأٞبد  (2/507" )الدالئل"، كالبيهقي ُب  (ىندية -6ص )" التاريخ الصغّب"أخرجو البخارم ُب 
. من طريق آخر عن ثابت ٨بتصران  (3/122)كأخرجو أٞبد . سليماف بن ا٤بغّبة عن ثابت عن أنس

-. كما ُب قاعدتو - رضىن بو  (7/251)" الفتح"كىذا إسناد صحيح على شرط الشيخْب، كسكت عنو ا٢بافظ ُب : قلت
( . 3/211)، كأٞبد  (3911)أخرجو البخارم . كتابعو عبد العزيز بن صهيب عن أنس بو ٫بوه مطوالن 

. كا٤بقصود، أف ىذه اْلحاديث الصحيحة تؤكد نكارة ذكر الدفوؼ كالغناء ُب حديث الَبٝبة ك٫بوه



 
309 

 

حديث فضالة بن عبيد عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ اهلل أشد أذنا إٔب  :ايجا١َٓ  ايػب١ٗ
 .الرجل ا٢بسن الصوت بالقرآف من صاحب القينة إٔب قينتو 

كأما التشبيو باالستماع إٔب القينة فال ٲبتنع أف يكوف ا٤بشبو حراما -  : " : "رٞبو اهلل - قاؿ ابن ا١بوزم 
فإف اإلنساف لو قاؿ كجدت للعسل لذة أكثر من لذة ا٣بمر كاف كالما صحيحا كإ٭با كقع التشبيو باالصغاء ُب 
ا٢بالتْب فيكوف أحدٮبا حالال أك حراما ال ٲبنع من التشبيو كقد قاؿ عليو الصالة كالسالـ أنكم لَبكف ربكم 
كما تركف القمر فشبو أيضا الرؤية بإيضاح الرؤية كإف كاف كقع الفرؽ بأف القمر ُب جهة ٰبيط بو نظر الناظر 
كا٢بق منزه عن ذلك كالفقهاء يقولوف ُب ماء الوضوء ال ننشف اْلعضاء منو ْلنو أثر عبادة فال يسن مسحو 

. اىػ"كدـ الشهيد فقد ٝبعوا بينهما من جهة اتفاقهما ُب كوهنما عبادة كاف افَبقا ُب الطهارة كالنجاسة
 نإ ايربا٤ بٔ َايو ميٌٝ إىل ايطُاع ٜٚطتًر بايرتمن : ايػب١ٗ ايعاغس٠ 

كإ٭با ذكر أبو نعيم ىذا عن الرباء ْلنو ركل عنو أنو استلقى يوما فَبٖب -  : "رٞبو اهلل - قاؿ ابن ا١بوزم 
فانظر أب ىذا االحتجاج البارد فاف اإلنساف ال ٱبلو من أف يَبٖب فأين الَبٖب من السماع للغناء 

 .اهـ"ا٤بطرب
: ايػب١ٗ اذتاد١ٜ عػس 

 :مر الشافعي كابراىيم بن ا٠باعيلي على دار قـو كجارية تغنيهم : قالوا 
                                                                                                                                            

كٲبكن أف يقاؿ مثل ذلك ُب قصة الناقة، كٖباصة ُب برككها على باب أيب أيوب، فإف ا٤بعركؼ ُب كتب السّبة، أهنا بركت حْب 
أتت دار بِب مالك بن النجار على باب مسجده صلى اهلل عليو كسلم، كىو يومئذ مربد لغالمْب يتيمْب من بِب النجار، ىكذا 

: عن ابن اسحاؽ معضالن بدكف إسناد مطوالن، كفيها تكرار ٝبلة (113 -2/112)" السّبة"ساقو ابن ىشاـ ُب 
: كلما مر صلى اهلل عليو كسلم بدارو من دكر اْلنصار، كقالوا لو" خلوا سبيلها، فإهنا مأمورة"

كٓب  (199 - 3/198)" البداية"كمن ركاية ابن إسحاؽ ىذه ساقها بطو٥با ابن كثّب ُب . أقم عندنا ُب العدد كالعيٌدة كا٤بنعة
. يسندىا

إٔب ا٢باكم، كسبقو إٔب ذلك ا٢بافظ ابن  (261، 7/245)حديث الَبٝبة ُب موضعْب منو " الفتح"عزا ا٢بافظ ُب  : (تنبيو)
( : 3/200)كثّب، كلكنو قرنو بتحفظ غريب غّب معتاد، فقاؿ بعدما ساقو من ركاية البيهقي بإسناده 

-"! كما يركل - كقد أخرجو ا٢باكم " السنن"ىذا حديث غريب من ىذا الوجو، لو يركه أحد من أصحاب "
منو - أك القيد - كعلى كل حاؿ، فهذا القوؿ . لعلو يعِب ركاية البيهقي عنو، كحينئذ فال فائدة تذكر منو" كما يركل: "فقولو

كليس فيو، ٍب إنو سكت عنو، فأكىم حسنو على اْلقل " مستدركو"خّب من إطالؽ ا٢بافظ عزكه للحاكم، ْلنو يوىم أنو ُب 
كلقد كاف ىذا من الدكاعي على إخراجو، كالكشف عن علتو، كاقَبف مع ذلك االستطراد -. كما تقدـ -عنده، كليس كذلك 

. كاهلل كٕب التوفيق. لذكر أحاديث صحيحة تدؿ على نكارتو
 ( .212ص)تلبيس إبليس  

 (.213ص)تلبيس إبليس  
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خليلي ما باؿ ا٤بطايا كأننا   نراىا على اْلعقاب بالقـو تنكص  
فقاؿ الشافعي ميلوا بنا نسمع فلما فرغت قاؿ الشافعي البراىيم أيطربك ىذا قاؿ ال قاؿ فما لك حس  

كىذا ٧باؿ على الشافعي رضي اهلل عنو كُب الركاية ٦بهولوف كابن -  : "رٞبو اهلل - قاؿ ابن ا١بوزم 
طاىر ال يوثق بو كقد كاف الشافعي أجل من ىذا كلو كيدؿ على صحة ما ذكرناه ما أخربنا بو أبو القاسم 

ا٢بريرم عن أيب الطيب الطربم قاؿ أما ٠باع الغناء من ا٤برأة الٍب ليست ٗبحـر فاف أصحاب الشافعي قالوا ال 
ٯبوز سواء كانت حرة أك ٩بلوكة قاؿ كقاؿ الشافعي كصاحب ا١بارية إذا ٝبع الناس لسماعها فهو سفيو ترد 

شهادتو ٍب غلظ القوؿ فيو فقاؿ كىو دياثة  
: ايػب١ٗ ايجا١ْٝ عػس 

عن أيب عبد الرٞبن السلمي قاؿ اشَبل سعد بن عبد اهلل الدمشقي جارية قوالة للفقراء ككانت تقوؿ ٥بم 
 القصائد 

أما سعد الدمشقي فرجل جاىل كا٢بكاية عن عطاء ٧باؿ ككذب كاف -  : "رٞبو اهلل - قاؿ ابن ا١بوزم 
صحت ا٢بكاية عن مركاف فهو فاسق كالدليل على ما قلنا ما ذكرنا عن الشافعي رضي اهلل عنو كىؤالء القـو 

  .اىػ"جهلوا العلم فمالوا إٔب ا٥بول
: ايػب١ٗ ايجايج١ عػس 

عن أيب طالب الطربم قاؿ قاؿ بعضهم انا ال نسمع الغناء بالطبع -  : "رٞبو اهلل - قاؿ ابن ا١بوزم 
 :الذم يشَبؾ فيو ا٣باص كالعاـ قاؿ كىذا ٘باىل منو عظيم ْلمرين 

أحدٮبا أنو يلزمو على ىذا أف يستبيح العود كالطنبور كسائر ا٤بالىي ْلنو يسمعو بالطبع الذم ال يشاركو 
. فيو أحد من الناس فإف ٓب يستبح ذلك فقد نقض قولو كإف استباح فقد فسق 

كالثا٘ب أف ىذا ا٤بدعي ال ٱبلو من أف يدعي أنو فارؽ طبع البشر كصار ٗبنزلة ا٤بالئكة فإف قاؿ ىذا فقد 
ٚبرص على طبعو كعلم كل عاقل كذبو إذا رجع إٔب نفسو ككجب أف ال يكوف ٦باىدا لنفسو كال ٨بالفا ٥بواه كال 
يكوف لو ثواب على ترؾ اللذات كالشهوات كىذا ال يقولو عاقل كإف قاؿ أنا على طبع البشر آّبوؿ على ا٥بول 

. اىػ"كالشهوة قلنا لو فكيف تسمع الغناء ا٤بطرب بغّب طبعك أك تطرب لسماعو لغّب ما غرس ُب نفسك
صاح سلماف الفارسي صيحة ككقع " كأف جهنم ٤بوعدىم أٝبعْب " ٤با نزلت : قالوا  :ايػب١ٗ ايسابع١ عػس 

 .على رأسو ٍب خرج ىاربا ثالثة أياـ
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أما ما ذكره عن سلماف فمحاؿ ككذب ٍب ليس لو إسناد كاآلية نزلت -  : "رٞبو اهلل - قاؿ ابن ا١بوزم 
  .اىػ"ٗبكة كسلماف إ٭با أسلم با٤بدينة كٓب ينقل عن أحد من الصحابة مثل ىذا أصال

ؾعل ايسبٝع  : ايػب١ٗ ارتاَط١ عػس 

كأما حكاية الربيع بن خثيم فاف راكيها عيسى بن سليم كفيو معمر -  : "رٞبو اهلل - قاؿ ابن ا١بوزم 
أنبأنا عبد الوىاب بن ا٤ببارؾ ا٢بافظ قاؿ أخربنا أبو بكر ٧بمد ا٤بظفر الشامي قاؿ أخربنا أبو ا٢بسن اٞبد بن 
٧بمد العتيقي قاؿ أخربنا أبو يعقوب يوسف بن اٞبد الصيدال٘ب قاؿ أخربنا أبو جعفر ٧بمد بن عمرك بن 

موسى العقيلي قاؿ قاؿ اٞبد بن حنبل عيسى بن سليم عن أيب كائل ال أعرفو قاؿ العقيلي كحدثنا عبد اهلل بن 
اٞبد قاؿ حدثِب أيب قاؿ حدثِب بن آدـ قاؿ ٠بعت ٞبزة الزيات قاؿ لسفياف اهنم يرككف عن الربيع بن خثيم 

أنو صعق قاؿ كمن يركم ىذا إ٭با كاف يركيو ذاؾ القاص يعِب عيسى بن سليم فلقيتو فقلت عمن تركم أنت ذا 
منكرا عليو قاؿ ا٤بصنف رٞبو اهلل قلت فهذا سفياف الثورم ينكر أف يكوف الربيع ابن خثيم جرل لو ىذا ْلف 

. اىػ"الرجل كاف على السمت اْلكؿ كما كاف ُب الصحابة من ٯبرم لو مثل ىذا كال التابعْب
: ايػب١ٗ ايطادض١ عػس 

كاف خوات يرعد عند الذكر فقاؿ لو ابراىيم إف كنت ٛبلكو فال أبإب أف ال أعتد بك كإف كنت ال ٛبلكو 
 .فقد خالفت من كاف قبلك كُب ركاية فقد خالفت من ىو خّب منك 

ابراىيم ىو النخعي الفقيو ككاف متمسكا بالسنة شديد االتباع لألثر -  : "رٞبو اهلل - قاؿ ابن ا١بوزم 
كقد كاف خوات من الصا٢بْب البعداء عن التصنع كىذا خطاب ابراىيم لو فكيف ٗبن ال ٱبفي حالو ُب التصنع 

.  اىػ"اذا طرب اىل التصوؼ صفقوا فاذا طرب أىل التصوؼ لسماع الغناء صفقوا 
: ايػب١ٗ ايطابع١ عػس 

 " .أركض برجلك " كقد احتج بعضهم بقولو تعأب ْليوب 

كىذا االحتجاج بارد ْلنو لو كاف أمر بضرب الرجل فرحا كاف ٥بم فيو -  : "رٞبو اهلل - قاؿ ابن ا١بوزم 
شبهة كإ٭با أمر بضرب الرجل لينبع ا٤باء قاؿ ابن عقيل أين الداللة ُب مبتلى أمر عند كشف البالء بأف يضرب 
برجلو اْلرض لينبع ا٤باء إعجازا من الرقص كلئن جاز أف يكوف ٙبريك رجل قد أ٫بلها ٙبكم ا٥بواـ داللة على 
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داللة على ضرب ا١بماد " أضرب بعصاؾ ا٢بجر " جواز الرقص ُب اإلسالـ جاز أف ٯبعل قولو تعأب ٤بوسى 
.  اىػ"بالقضباف نعوذ باهلل من التالعب بالشرع

: ايػب١ٗ ايجا١َٓ عػس 

عن ابراىيم بن ٧بمد الشافعي أف سعيد بن ا٤بسيب مر ُب بعض أزقة مكة فسمع اْلخضر ا٢بداء يتغُب 
 :ُب دار العاص بن كائل ّٔذا 

تضوع مسكا بطن نعماف أف مشت   بو زينب ُب نسوة عطرات  
فلما رأت ركب النمّبم أعرضت   كىن من أف يلقينو حذرات  

قاؿ فضرب برجلو اْلرض زمانا كقاؿ ىذا ٩با يلذ ٠باعو ككانوا يرككف الشعر لسعيد بن ا٤بسيب 

ىذا إسناده مقطوع مظلم ال يصح عن ابن ا٤بسيب كال ىذا شعره -  : "رٞبو اهلل - قاؿ ابن ا١بوزم 
كاف ابن ا٤بسيب أكقر من ىذا كىذه اْلبيات مشهورة حملمد بن عبد اهلل بن ٭بّب النمّبم الشاعر كٓب يكن ٭بريا 

كإ٭با نسب إٔب اسم جده كىو ثقفي كزينب الٍب يشبب ّٔا ىي ابنة يوسف أخت ا٢بجاج كسألو عبد ا٤بلك بن 
مركاف عن الركب ما كاف فقاؿ كانت أٞبرة عجافا ٞبلت عليها قطرانا من الطائف فضحك كأمر ا٢بجاج أف ال 

. يؤذيو 
 قاؿ ا٤بصنف رٞبو اهلل ٍب لو قدرنا أف ابن ا٤بسيب ضرب برجلو اْلرض فليس ُب ذلك حجة على جواز 
الرقص فاف اإلنساف قد يضرب اْلرض برجلو أك يدقها بيده لشيء يسمعو كال يسمى ذلك رقصا فما أقبح ىذا 

التعلق كأين ضرب اْلرض بالقدـ مرة أك مرتْب من رقصهم الذم ٱبرجوف بو عن ٠بت العقالء ٍب دعونا من 
االحتجاج تعالوا نتقاضى إٔب العقوؿ أم معُب ُب الرقص إال اللعب الذم يليق باْلطفاؿ كما الذم فيو من 
ٙبريك القلوب أب اآلخرة ىذه كاهلل مكرب باردة كلقد حدثِب بعض ا٤بشايخ عن الغزإب أنو قاؿ الرقص ٞباقة 

. اىػ"بْب الكتفْب ال تزكؿ إال بالتعب
: ايػب١ٗ  ايتاضع١ عػس 

حدثنا على بن ا١بعد، أنا عمرك بن مشر، حدثِب إ٠باعيل السدم، ٠بعت أبا أراكة : قاؿ ابن أيب الدنيا
صليت مع علي صالة الفجر فلما انفتل عن ٲبينو مكث كأف عليو ك بة حٌب إذا كانت الشمس على : يقوؿ

كاهلل لقد رأيت أصحاب ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم : حائط ا٤بسجد قيد رمح صلى ركعتْب، ٍب قلب يده، فقاؿ
فما أرل اليـو شيئان يشبههم لقد كانوا يصبحوف صفران شعثان غربان، بْب أعينهم كأمثاؿ ركب ا٤بعزل، قد باتوا هلل 
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سجدان كقيامان، يتلوف كتاب اهلل يَباكحوف بْب جباىهم كأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكركا اهلل مادكا كما ٲبيد 
 .الشجر ُب يـو الريح، كٮبلت أعينهم حٌب تنبل ثيأّم

كّٔذه ا٤بناسبة البد من التذكّب نصحا لألمة، بأف ما يذكره بعض ا٤بتصوفة عن علي رضي : "قاؿ االلبا٘ب 
كانوا إذا ذكركا اهلل مادكا كما ٛبيد الشجرة : " اهلل عنو أنو قاؿ كىو يصف أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم

". ُب يـو ريح 
من طريق  (76، 1)" ا٢بلية "  فاعلم أف ىذا ال يصح عنو رضي اهلل عنو، فقد أخرجو أبو نعيم ُب 
عن السدم عن أيب أراكة  (جعفي)٧بمد بن يزيد أيب ىشاـ حدثنا احملاريب عن مالك بن مغوؿ عن رجل من 

. عن علي
. كىذا إسناد ضعيف مظلم: قلت
كىو من ىذه  (أبو أراؾ)" الكُب " أبو أراكة ٓب أعرفو كال كجدت أحدا ذكره كإ٭با ذكر الدكاليب ُب  - 1

الطبقة، كساؽ لو أثرا عن عبد اهلل بن عمرك، كٓب يذكر فيو جرحا كال تعديال كعادتو 
. الرجل ا١بعفي ٓب يسم كما ترل فهو ٦بهوؿ - 2
.  اىػ"رأيتهم ٦بمعْب على ضعفو: " ٧بمد بن يزيد قاؿ البخارم - 3

من طريق ايب ٧بمد بن طاكس أنا ( 492 / 42)اخرجو ابن عساكر في تاريخ دمشق ا٢بديث : قلت 
أبو ا٢بسن علي بن ٧بمد بن ٧بمد ا٣بطيب أنا أبو عبد اهلل أٞبد بن ٧بمد بن يوسف العالؼ أنا أبو علي بن 

صفواف قاال أنا أبو بكر بن أيب الدنيا نا علي بن ا١بعد أخرب٘ب عمرك بن مشر حدثِب أ٠باعيل السدم قاؿ 
 من طريق ٧بمد بن جعفر، (76 / 1)وابو نعيم في حلية األولياء وطبقات األصفياء ٠بعت أبا أراكة  ، 
ثنا إسحاؽ بن إبراىيم، ثنا ٧بمد بن يزيد أبو ىشاـ، ثنا احملاريب، عن مالك بن مغوؿ، : كعلي بن أٞبد، قاال

 / 4)وأبو بكر الدينوري في المجالسة وجواىر العلم عن رجل، من جعفي، عن السدم، عن أيب أراكة ، 
 من طريق أٞبد، نا أبو بكر بن أيب الدنيا، نا علي بن ا١بعد، أخرب٘ب عمرك بن مشر، عن السدم، عن (311

 . عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعيأيب أراكة ، كافة ىذا ا٢بديث 
: زائغ كذاب ،  كقاؿ ابن حباف: ليس بشئ ،  كقاؿ ا١بوزجا٘ب: ركل عباس عن ٰبٓب: "قاؿ الذىىىيب 

ال : منكر ا٢بديث ،  قاؿ ٰبٓب: رافضي يشتم الصحابة، كيركم ا٤بوضوعات عن الثقات ، كقاؿ البخارم
. اىػ"يكتب حديثو 

 .اىػ"عمرك بن مشر مَبكؾ ا٢بديث كوُب: "قاؿ النسائي 
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نا عبد الرٞبن نا ٧بمد بن إبراىيم نا عمرك بن علي اف عمرك بن مشر منكر : "قاؿ ابن أيب حاًب الرازم 
ا٢بديث حدث باحاديث منكرة، نا عبد الرٞبن قاؿ قرئ على العباس بن ٧بمد الدكرم قاؿ ٠بعت ٰبٓب بن 

معْب يقوؿ عمرك بن مشر ليس بثقة، نا عبد الرٞبن قاؿ سألت اىب عن عمرك بن مشر فقاؿ منكر ا٢بديث جدا 
ضعيف ا٢بديث ال يشتغل بو تركوه ، نا عبد الرٞبن قاؿ سئل أبو زرعة عن عمرك بن مشر فقاؿ ضعيف 

. اىػ"ا٢بديث
فكم من راكم ذكره مع تصرٰبو بعدـ معرفتو لو  (الثقات)اما ابو اراكة ، فال تغَب بادراج ابن حباف لو ُب 

فزع شهد القادسية يركم عن ا٤بقنع  : "، فابن حباف يَبجم للراكم من اجل معرفتو ، كقد صرح بذلك ، فقاؿ 
كقد قيل إف للمقنع صحبة كلست أعرؼ فزعا كال مقنعا كال أعرؼ بلدٮبا كال أعرؼ ٥بما أبا كإ٭با ذكرُتما 

. اىػ"للمعرفة ال لالعتماد على ما يركيانو
: كسأذكر بعض االمثلة 

أباف شيخ يركم عىن أىيب ٍبن كىٍعب ركل عىنوي ٧بيىمَّد ٍبن جحادة الى أدرل من ىيوى كىالى بن : " قاؿ ابن حباف 
. اىػ"من ىيوى 

ا٢ٍبسن اٍلكيوُب شيخ يركم عىن ٍبن عىبَّاس ركل عىنوي لىٍيث ٍبن أيب سليم الى أدرل من ىيوى كىالى ٍبن : "كقاؿ 
. اىػ"من ىيوى 

. اىػ"ريىاح يركم عىن عيٍثمىاف ٍبن عىفَّاف ركل عىنوي ا٢ٍبسن ٍبن سعد الى أدرل من ىيوى كىالى ٍبن من ىيوى : "كقاؿ 
الزٍبرًقىاف شيخ يركم عىن النواس ٍبن ٠ٍبعىاف ركل دىاكيد ٍبن أىيب ًىٍند عىن شهر ٍبن حىٍوشىب عىنوي الى : "كقاؿ 

. اىػ"أدرل من ىيوى كىالى ٍبن من ىيوى 
. اىػ"سىلمىة يػىٍرًكم عىن ٍبن عمر ركل عىنوي ابٍنو سىًعيد ٍبن سىلمىة الى أدرل من ىيوى كىالى ٍبن من ىيوى : "كقاؿ 
. اىػ"سيبػٍرىة شيخ يػىٍرًكم عىن أنس رىكىل عىٍنوي السدل الى أدرل من ىيوى : "كقاؿ 
٠بيع شيخ يػىٍرًكم عىن أىيب أيمىامىة ركل عىنوي عىٍمرك ٍبن ًدينىار اٍلمىكٌّْي الى أدرل من ىيوى كىالى ٍبن من : "كقاؿ 

. اىػ"ىيوى 
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. اىػ"ًشهىاب شيخ يركم عىن أىيب ىيرىيٍػرىة رىكىت عىنوي القلوص بنت عليبة الى أدرل من ىيوى : "كقاؿ 
عىٍبد اٍلكىرٙب شيخ يػىٍرًكم عىن أنس ٍبن مىالك رىكىل اللٍَّيث ٍبن سعد عىن ًإٍسحىاؽ ٍبن أسيد عىنوي الى : "كقاؿ 

. اىػ"أدرل من ىيوى كىالى بن من ىيوى 
ة ا١ٍبمع ركل عىنوي مىٍنصيور الى أدرل من ىيوى كىالى بن من : "كقاؿ  عىطاء اٍلمد٘ب يركم عىن أىيب ىيرىيٍػرىة ُب صىالى

. اىػ"ىيوى 
. اىػ"٧بيىمَّد بن سعيد شيخ يركم عىن عمر ٍبن ا٣ٍبطاب ركل عىنوي قػىتىادىة الى أىٍدرًم من ىيوى : "كقاؿ 
٧بيىمَّد أىبيو عبد اهلل اٍْلىسدم الى أىٍدرًم من ىيوى يركم عىن كابصة بن معبد ركل عىنوي ميعىاًكيىة بن : "كقاؿ 

. اىػ"صىاّب
٧بيىمَّد مؤب بُب ىىاشم قىاؿى رىأىٍيت بن عمر كىاٍبن عىبَّاس ٲبشياف بىْب يىدم ا١ٍبًنىازىة ركل عىنوي قػىتىادىة الى : "كقاؿ 
. اىػ"أىٍدرًم من ىيوى 
مىٍركىاف شيخ يركم عىن ٍبن مىٍسعيود ركل عىنوي عمرىاف بن أيب ٰبٓب الى أدرل من ىيوى كىالى بن من : "كقاؿ 

. اىػ"ىيوى 
. اىػ"مهىاجر شيخ يركم عىن عمر ركل عىنوي ٧بيىمَّد بن ًسّبًين الى أىٍدرًم من ىيوى كىالى ٍبن من ىيوى : "كقاؿ 
. اىػ"مقىاتل شيخ يركم عىن أنس ٍبن مىالك ركل عىنوي سىًعيد بن أيب عريكبىة الى أىٍدرًم من ىيوى : "كقاؿ 
. اىػ"متوكل شيخ يركم عىن أىيب ىيرىيٍػرىة ركل عىنوي خىاًلد بن معداف الى أىٍدرًم من ىيوى : "كقاؿ 
اٍلوىلًيد شيخ يػىٍرًكم عىن عيٍثمىاف ٍبن عىفَّاف ركل عىنوي بكّب بن عبد اهلل بن اٍْلىشىج الى أدرل من : "كقاؿ 

. اىػ"ىيوى 
إنو ىو الذم : حفص بن سليماف ُب كتاب الضعفاء كقاؿ): كذكر ابن حباف» : قاؿ ابن عبد ا٥بادم
كىذا الذم قالو صحيح ال شك فيو، كىو الذم قالو غّبه من اْلئمة ا٢بفاظ، فإف  (يقاؿ لو حفص بن أيب داكد
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صح عنو مع ىذا أنو ذكر حفص بن أيب داكد ُب كتاب الثقات، فقد تناقض تناقضان بينان كأخطأ خطان ظاىران؛ 
. ككىم كٮبان فاحشان، كقد كقع لو مثل ىذا التناقض كالوىم ُب مواضع كثّبة

كقد ذكر الشيخ أبو عمر بن الصالح أنو غلط الغلط الفاحش ُب تصرفو، كلو أخذنا ُب ذكر ما أخطأ 
فيو كتناقض من ذكره الرجل الواحد ُب طبقتْب متوٮبان كونو رجلْب، كٝبعو بْب ذكر الرجل ُب الكتابْب، كتاب 

.  اىػ«الثقات ككتاب آّركحْب ك٫بو ذلك من الوىم كاإليهاـ لطاؿ ا٣بطاب
قاؿ ابن حباف من كاف منكر ا٢بديث على قلتو ال ٯبوز تعديلو اال بعد السرب : "قاؿ ا٢بافظ ابن حجر 

كلو كاف ٩بن يركم ا٤بناكّب ككافق الثقات ُب االخبار لكاف عدال مقبوؿ الركاية إذ الناس ُب اقوا٥بم على الصالح 
كالعدالة حٌب يتبْب منهم ما يوجب القدح ىذا حكم ا٤بشاىّب من الركاة فاما آّاىيل الذين ٓب يرك عنهم اال 

الضعفاء فهم مَبككوف على اْلحواؿ كلها قلت كىذا الذم ذىب اليو بن حباف من اف الرجل إذا انتفت جهالة 
عينو كاف على العدالة أب اف يتنب جرحو مذىب عجيب كا١بمهور على خالفو كىذا ىو مساؾ بن حباف ُب 
كتاب الثقات الذم الفو فإنو يذكر خلقا من نص عليهم أبو حاًب كغّبه على اهنم ٦بهولوف ككاف عند بن 
حباف اف جهالة العْب ترتفع بركاية كاحد مشهور كىو مذىب شيخو بن خزٲبة كلكن جهالة حالو باقية عند 
غّبه كقد أفصح بن حباف بقاعدتو فقاؿ العدؿ من ٓب يعرؼ فيو ا١برح إذ التجريح ضد التعديل فمن ٓب ٯبرح 

فهو عدؿ حٌب يتبْب جرحو إذ ٓب يكلف الناس ما غاب عنهم كقاؿ ُب ضابط ا٢بديث الذم ٰبتج بو إذا تعرل 
راكيو من اف يكوف ٦بركحا أك فوقو ٦بركح أك دكنو ٦بركح أك كاف سنده مرسال أك منقطعا أك كاف ا٤بًب منكرا 
ىكذا نقلو ا٢بافظ مشس الدين بن عبد ا٥بادم ُب الصاـر ا٤بنكي من تصنيفو كقد تصرؼ ُب عبارة بن حباف 
لكنو اتى ٗبقصده كسياؽ بعض كالمو ُب أيوب آخر مذكور ُب حرؼ اْللف قاؿ ا٣بطيب أقل ما ترتفع بو 

ا١بهالة اف يركم عن الرجل اثناف فصاعدا من ا٤بشهورين بالعلم اال انو ال يثبت لو حكم العدالة بركايتهما كقد 
. اىػ"زعم قـو اف عدالتو تثبت بذلك كىذا باطل ْلنو ٯبوز اف يكوف العدؿ ال يعرؼ عدالتو

كلكن ابن حباف يشدد كرٗبا تعنت فيمن كجد ُب ركايتو ما استنكر كإف كاف الرجل : "قاؿ ا٤بعلمي 
. اىػ"معركفان مكثرا كالعجلي قريب منو ُب توثيق آّاىيل من القدماء، ككذلك ابن سعد

، فإف كاف كذلك فال ترتفع جهالتو ٤با "الثقات"ٰبتمل أف يكوف ابن حباف ذكره ُب : "قاؿ االلبا٘ب 
. اىػ"عرؼ من تساىل ابن حباف ُب توثيق آّهولْب

" سلسلة اْلحاديث الصحيحة " كقد كنت منذ أكثر من ثالثْب سنة أكردت ىذا ا٢بديث ُب : "كقاؿ 
عرفت تساىل ابن - كغّبم إال من شاء اهلل - ؛ اغَبارا بتوثيق ابن حباف كالعجلي، كٓب أكن يومئذ  (35)برقم 

                                                 

( . 69ص) الصاـر ا٤بنكي ُب الرد على السبكي 
 ( .14 / 1)لساف ا٤بيزاف  

( . 255 / 1) التنكيل ٗبا ُب تأنيب الكوثرم من اْلباطيل 
( . 89 / 7) سلسلة اْلحاديث الضعيفة كا٤بوضوعة كأثرىا السيئ ُب اْلمة 
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حباف ككذا العجلي ُب التوثيق، كاآلف كقد تبْب ٕب تساىلهما ُب توثيق آّهولْب، فقد رجعت عن تصحيح 
. اىػ"حديثو، كأكدعتو ُب ىذه السلسلة الضعيفة

ْلنو غّب . كذلك يقتضي النظر ُب أحاديثو أيضان . كابن حباف يدا٘ب ا٢باكم ُب التساىل»: قاؿ السخاكم 
.  «متقيد با٤بعدَّلْب، بل رٗبا ٱبرج للمجهولْب، كال سيما كمذىبو إدراج ا٢بسن ُب الصحيح

: ايػب١ٗ ايعػسٕٚ 

ـي فػىلىمَّا كىافى يػىٍوـى  ـي ا١ٍبمع كىيػيوىلُّوفى الدبر جىعىٍلتي أىقيوؿي أىمُّ ٝبىٍعو يػيٍهزى يػيٍهزى عىٍن ًعٍكرًمىةى أىفَّ عيمىرى قىاؿى لىمَّا نػىزىلىٍت سى
ـي ا١ٍبمع اآٍليىة فىكىأىف بن عىبَّاسو ٞبىىلى ذىًلكى  يػيٍهزى بىٍدرو رىأىٍيتي النَّيبَّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يىًثبي ُب الدّْرًٍع كىىيوى يػىقيوؿي سى

 .اىػ " عىٍن عيمىرى كىكىأىفَّ ًعٍكرًمىةى ٞبلو عىن بن عىبَّاسو عىٍن عيمىرى 

. قالوا اف كثب ُب الدرع نوع من الرقص بسبب كجد النيب صلي اهلل عليو كسلم 

انظر كيف كصل سوء االدب بالصوفية إب اف يفَبكا علي افضل البشر رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم 
. الكذب كيزعموا انو رقص ، كانا اشهد اهلل انو ال يتفوه ّٔذا الكالـ اال زنديق 

السماع على الصورة ا٤بعهودة منكر كضاللة، كىو من أفعاؿ : كقاؿ السبكي: " قاؿ ا٣بطيب الشربيِب 
إنو يزيد ُب الذكؽ فهو جاىل أك شيطاف، : ا١بهلة كالشياطْب، كمن زعم أف ذلك كافَبل على اهلل، كمن قاؿ

يؤدب أدبا شديدا، كيدخل ُب زمرة الكاذبْب عليو - صلى اهلل عليو كسلم - كمن نسب السماع إٔب رسوؿ اهلل 
كمن كذب عليو متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كليس ىذا طريقة أكلياء اهلل تعأب - صلى اهلل عليو كسلم - 

بل طريقة أىل اللهو كاللعب كالباطل، كينكر على ىذا - صلى اهلل عليو كسلم - كحزبو كأتباع رسوؿ اهلل 
. اىػ"باللساف كاليد كالقلب 

                                                 

( . 761 / 12) سلسلة اْلحاديث الضعيفة كا٤بوضوعة كأثرىا السيئ ُب اْلمة 
( .  56- 55 /1) فتح ا٤بغيث بشرح ألفية ا٢بديث 

( . 348 / 6) مغِب احملتاج إٔب معرفة معا٘ب ألفاظ ا٤بنهاج 
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 الطريقة السمانية 

 

ًَشٛظ١ 

ُب كتاب ازىّب الرياض كثّب من اخطاء االمالئية كاللغوية نقلتها كما كردت ُب الكتاب كٓب اقم بتعديلها 
 .

: ادعا٤ االي١ٖٝٛ ٚايتؿسف يف ايهٕٛ 

كاف للشيخ يعقوب رضي اهلل عنو تلميذ لو ست بنات فشكا لو يوما عدـ : "قاؿ عبد احملمود نور الدائم
الولد الذكر فامره اف ٰبضر بعد صالة الصبح من يـو ا١بمعة كاحدة من بناتو فاحضر من اختارىن منهن ُب 

اية فقلبت ذكرا  (ٲبحو اهلل ما يشاء كيثبت كعنده  اـ الكتاب): الوقت ا٤بذكور فمر يده عليها تاليا لقولو تعإب 
كامال من كقتها ، قاؿ كقد عاش ٫بوا من ٟبسْب عاما كخلف بعده كلدا يدعي كلد ايب كرؽ كىذه الكرامة 
مشهورة ُب بالد اكضح من علم علي نار كلوال كقوُب علي صحتها ٤با سطرُتا ىنا ، كامثاؿ ذلك من مناقب 

: العارفْب كثّب ، قاؿ العارؼ باهلل تعإب الشيخ عبد الكرٙب ا١بيلي قدس سره 
.  اىػ " كاقلب اعياف ا١بباؿ كاف اقل   ٥با ذىبا كو٘ب فهن فواقع

منها اف امراة من نسائو طلبت منو يوما اف يشَبم : "قاؿ عبد احملمود نور الدائم ُب ترٝبة تت الفالٌب 
٥با خادما كا٢بت عليو ُب ذلك فامر٘ب اف اٞبل فاسا كثوبا كاف امسي معو إب شجر ىناؾ فوقفت ٙبت شجرة 
كامر٘ب اف اقطع منها عودا علي قدر قامة االنساف فلما فعلت ذلك امر٘ب اف اضع الثوب ا٤بذكور علي العود 
ساترا لو بو كاف اتنحي عنو قليال ٕبيث اكوف قريبا منو ٍب اخذ سبحتو كصار يذكر اهلل تعإب ّٔمة عالية كالعود 

ثالث مرات فرأيت ذلك العود ٙبرؾ ٍب صار امامي امة فامر٘ب اف امسكها – امامو ٍب رفع صوتو عاليا ٖبيتة 
. اىػ " بيدم فاخذُتا إب اف اكصلتها لزكجتو فعاشت عندىا زمانا طويال ٍب توفيت

كمنهم صاحب االحواؿ كالشطحات كالتصريف كالكماالت سيدم الشيخ ٧بمد علي كلد : " كقاؿ 
كنت اراه اذا دخل بيتا اك خرج منو  ال يطلب بابو بل يدخل كٱبرج من ام ٧بل : غالـ اهلل الركايب ٍب قاؿ 

كاف للشيخ رضي اهلل عنو تلميذ يقاؿ لو اٞبد : شاء كمنها ما اخرب٘ب بو اٞبد بن الشيخ ا٢بسن كغّبه قالوا 
الصادؽ فمرض كمات فلما اخرب ذىب اليو كامره بالقياـ كىو علي حالة استغراؽ ُب جالؿ ا٢بق كعظمتو فقاـ 

. اىػ " حوال لوقتو كعاش زمنا
انو كاف ُب  اياـ قطبانيتو ٓب يتصرؼ ُب شئ من الكائنات من : كمنها )): قاؿ عبد احملمود نور الدائم 

                                                 

  .243ازاىّب الرياض ص  

 . 282 ازاىّب الرياض ص
  .246 ازاىّب الرياض ص
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قبل نفسو كلو كقدر جناح بعوضة من االدب ا٢باصل لو ُب ذلك ادبا مع اهلل تعإب حٍب انو كاف يقوؿ ٤بن 
ما قولكم ُب رجل قد ملك الكوف كٓب يتصرؼ ُب شئ منو كلو مقدار ): تصرؼ من اكالده ُب شئ كالزاجر لو 

. اىػ (( يشّب بذلك إب نفسو  . (جناح بعوضة 
 :قاؿ الربعي 

فحاشى كحاشى أف تضيع عيالكم    كأنتم عياؿ اهلل كاْلمري أمريكم 
  .اىػ " إذا شئتم شاء اإللو كإنػكم    تشاءكف ما قد شػػػاء هلل

 :قاؿ عبد احملمود بن الشيخ نور الدائم 

ًه قػػوالن مثل ذا  بفػمً  فأنتى إبِب كإبراىيمى ىل أحده   ييعزل ١بًىدّْ

 .اىػ "عػػدـً  لوال ٞبايتوي السُّوداًف أىٍٝبىعىهيٍم   صىاركا بًتىصريًف أىًل اهلًل ُب

 : كقاؿ الربعي 

 عن الغوث ا٤ببارؾ منهجي   كمشورٌب ُب الناس أف يتطيبوا

  : إٔب أف يقوؿ

 كإحيائو ميتان ككالبنت بعػدما   أتت كىي أنثى للذكورة تيقلبي 

 .اىػ " كمن قاؿ ىذا قرب أٞبد أكالن    فصاحبو ُب القرب ليس ييعذبي 

كاف لو تلميذ لو ست بنات فشكى للشيخ يعقوب عدـ : كمن كراماتو )): قاؿ عبد احملمود نور الدائم 
 من  الشيخ أف ٰبضر كاحدة من بناتو فأحضرىا فمرر الشيخ يده على البنت فقلبها ذكران  الولد الذكر فأمره

 .اىػ ( (ساعتها

 جليالن ُب عآب اْلسرار، كمن كراماتو ما أخرب بو عبد  أف ا٢باج تت الفال٘ب كاف رٞبو اهلل:  "قاؿ الربعي 
 أحد نسائو طلبت منو أف يشَبم ٥با خادمة ٚبدمها فأخذ منها ثوبان كفأسان كذىب  احملمود بن أٞبد الشبلي أف

الشجرة كانقلبت  الغابة فقطع من شجرة قطعة مثل قامة اإلنساف كأخذ سبحتو كصار يذكر اهلل فتحركت إٔب
اىػ "  إٔب زكجتو فعاشت عندىا زمنان ٍب ماتت نعم سيدم فذىب ّٔا: ٖبيتو؟ فقالت: فقاؿ ٥با الشيخ. إٔب امرأة

 . 
 :قاؿ عبد احملمود نور الدائم 

                                                 

 . 168الكؤكس ا٤بَبعة ص 
 . 143 ديواف رياض ا١بنة كنور الدجنة ص

 . 39 شرب الكأس ُب حضرة اْلكياس ص 
  .127رياض ا١بنة كنور الدجنة ص 
  .243أزاىّب الرياض ص  

  .2/42ركائع برعي السوداف  
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 الوقتي كقٍب ك ما ُب الكوًف أٝبىعو   رضيعي ثدم شهودم كيلٌػػيو كلىػػًدم

 ككل مىًلك عزيزو عػزى ي مرتبةو   ُب قىبضٍب كىو من جيندم كمن حىشدم

 .اىػ " أنا اإلماـ أنا القطب الشهّب أنا   ٦بلى البصائر ُب قرب ك فػي بيعػد

 :قاؿ عبد احملمود نور الدائم 

زىلًوً  ىٍؤبى ك مينػٍ
 فىًهٍمتي أٍسرىارى تػىٍفًصيًل ك ٦بيٍمىلىة   ًمن أمّْ ًعلمو ًمن ا٤ب

 .اىػ " ٕب التَّصىرُّؼي ُب اْلعلى ك أٍسفىًلًو   كى اٍعلٍم بأفَّ إ٥بي ًمٍن تػىفىضًُّلوً 

 :قاؿ عبد احملمود نور الدائم 

 تصرفتي ُب كل الكوائػًن كيف ال   ككفي لسا٘ب ساعده ٕب أصابػػعي 

 أنا الفىٍردي قطبي الوقًت كالوقتي كيلُّوي   عليو فحيكمي دايره كىو كاقػػعي 

 ككل كٕبّْ ُب اْلراضي كإف نأل   ْلمرم ٦بيبه يا مريدم ك طايػعي 

اؿي الديًن ك الشأفي كاسيع  .اىػ " أنا العارؼي السَّمافي كا٠بي ٧بمده   كلقيب ٝبى

 :كقاؿ عبد احملمود نور الدائم 

 آيات فضلي ُب اْلكواف ظاىرة   ككل قطب من اْلقطاب طوع يدم

 صريػر أقػػالـ جنػد اهلل أ٠بعػػو

 ُب اللوح كالقلب مِب ُب الالىوت مرتعو

 كما لػو شئت من خػفض فاكقعػػو

الوقت كقٍب كمن ُب الكوف اٝبعو  ُب قبضٍب كىو من جندم كمن حشدم 
ظهرت كالشمس من بْب الورم بسنا 

نور التجلي لدم فػوزم بكل مػِب 
. اىػ " ٕب التصرؼ ُب أىل الدنػا علنػػػا
:  كقاؿ عبد احملمود نور الدائم 

ًه قوالن مثل ذا   بفػمً  فأنتى إبِب كإبراىيػمى ىل أحػده   ييعػزل ١بًىدّْ

  عػدـً  لوال ٞبايتوي السُّػػوداًف أىٍٝبىعىهيٍم   صىاركا بًتىصريًف أىًل اهلًل ُب

 قٍد قاؿى ذلك ٦بذكبي الفػػؤاًد إٔب   حضائًر القيرًب ربَّ الكشًف ك ا٥بممً 

ـً  لوال ٨بػػػافةي موالنا بذاؾ ك ذا   قيلنا لنا الدىػػري عبده مدةى   .اىػ "  الػدُّكى

                                                 

  .218شيرب الكأس ص 
  .71ديواف شيرب الكأس ص  

  .49-47ديواف شيرب الكأس ص  

 . 74-73الكؤكس ا٤بَبعة ُب مناقب السادة اْلربعة ص  
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 :قاؿ عبد احملمود بن الشيخ نور الدائم 

  تصرفتي ُب كل الكوائًن كيف ال   ككفي لسا٘ب ساعده ٕب أصابػعي 

 أنا الفىٍردي قطبي الوقًت كالوقتي كيلُّوي   عليو فحيكمي دايره كىو كاقػعي 
 ككل كٕبّْ ُب اْلراضي كإف نأل   ْلمرم ٦بيبه يا مريدم ك طايعي 

اؿي الديًن ك الشأفي كاسعي   أنا العارؼي السَّمافي كا٠بي ٧بمده   كلقيب ٝبى
 كٕبرم بانواًع العلوـً مطمطمه   كفخرم ُب اْلكواف للناًس شايػعي 
ػػرىٍت ىىٍديان دياره بالقعي   أنا النور ٧بضان ك الوٕبُّ الذم بو   فقد عىمى

 أنا كاىبي اْلسراًر حقان ك من بًو  أضاءت بدكري ا٥بىدم فهي سواطعي 
 أنا القيرشيُّ ا٢بىرب ك العىلمي الذم   عداكتو سيػػمّّ حذارؾى ناقػػعي 

 أنا اْلكحدي ا٤بعركؼي ك السيَّدي الذم   ًلرًفٍػعىًتًو جيشي الواليًة خاضػػعي 
نا أٞبي مريدم إذا أتى   لبايب من أمرو ك فنو فظايعي   أنا ُب الدُّ

 كأنشيليوي من أكحالو إٍف لنا رعا   بصدؽو ك ُب العيٍقىبى لو أنا شافػػعي 
َـّ ٫بوم كًحٍرزيهي   إذا ما بو حىفَّت نػيفيوسه خوادعي   أنا غوثي من قد أ

. "  أنا غايتي من ُب اْلراضي لنا عيزًم   إذا مىسَّوي من نٍكبًة الدَّىًر فاجعي 

: قاؿ الربعي 

  ميصطفى عركينا    مع كد علي ا٤بكلػػـو

. اىػ " كتتا الفالتػػي    القلب العػػود مفهـو

 :كقاؿ احدىم 

ٝبيع الكوف ٧بركس ٖبفرنا يرجح بالقبيلة نفرنا السمانية  
الدىر دىرنا نقيم الليل نشػػػرب ُب ٕبرنا السػمانية 

 ٝبيع الكوف ٧بركس ٖبفرنا يرجح بالقبيلة نفػرنا السمانية 

 الدىر دىرنا نقيم الليل نشػرب ُب ٕبػرنا السمػػانية

 ايطشس 

                                                                                                                                            

  .39شرب الكأس ُب حضرة اْلكياس ص  
 . 49-47شيرب الكأس ُب حضرة اْلكياس ص  

 . 43 ديواف ليك سالـ مِب 
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بسر كهيعص طس ؽ الرٞبن اف تقذؼ ُب قليب نور ىذا االسم االعظم : " قاؿ عبد احملمود نور الدائم 
ٕبيث ال ارم شئيا اال اراؾ قبلو بالعياف كاف تسخر ٕب ركحانيتو القائمْب بو ليكونوا  عونا ٕب علي صالح ديِب 
كدنيام ُب كل اف انك علي كل شي قدير كباالجابة جدير اجب يا  خنيائيل ٕبق اسم اهلل االعظم عليك 

. اىػ "  الساعة 2 العجل 2احب يا دعشطيش ٕبق خنيائيل عليك الوحا 
 2اجب يا نركائيل ككن ٕب عونا كمعينا علي صالح ديِب كدنيام الوحا : "قاؿ عبد احملمود نور الدائم 

. اىػ "  كصلي اهلل علي نيب الشفاعة3 الساعة 2العجل 
 2 شقموش 2كمنها قولو رضي اهلل عنو ٤بن بو ٞبي ىذه اال٠باء شقش : " قاؿ عبد احملمود نور الدائم 

 ، 2 الساعة 2 العجل 2 ابانوخ 2 راع ا٤بنخ 2٭بو شلخ
من ضعف بصره بنزكؿ ماء فيو فليجمع ىذه االجزاء : كاما ما لو من االدكية النافعة من فمن ذلك قولو 

فالسْب منها سنبل كالقاؼ قرنفل كا٤بيم ٧بلب كالفاء فلفل  (سقم فك)ا٤بذكورة ، كىي الٍب ٝبعها ُب قولو 
. اىػ "كالكاؼ كحل 

ىو  (بضم ا١بيم كتشديد ا٤بيم مع فتحها)حساب ا١بمل : "قاؿ حسن الشيخ الفاتح الشيخ قريب اهلل 
 (ىوز)،  (أبد): كيقاؿ لو حساب االٔبدية النو ّٔا يبدأ فيقاؿ  (أبد)حساب االحرؼ ا٥بجائية آّموعة ُب 

. اىػ " ؛  (ضظغ)،  (ثخذ)،  (قرشت)،  (سعفص)،  (كلمن)،  (حطي)، 
:  قاؿ حسن الشيخ الفاتح الشيخ قريب اهلل 

:  يقوؿ النابلسي " 
 (ٗبحمد اتشرؼ)كآّد قاؿ مؤرخا  

 كىي حاصل ٝبع 94 (٧بمد)كىذه ا٢بركؼ ٕبساب ا١بمل ا٤بشهور تبلغ ُب قولو 
( 981=80+200+300+400+1)كىي حاصل ٝبع ( اتشرؼ)كُب قولو  (94=2+40+8+40+4)

( . 1075=981+94)ىو  (أتشرؼ)، ك (ٗبحمد)فآّموع علي ىذا ُب كل من 
اما ما ىو سر تلك االعداد فهو امر غييب ال يدركو آّتهدكف كآّربوف كاصحاب الذكؽ كالكشف كعلي 

. اىػ " كل فسندىم فيو ما كرد  ُب السنة الشريفة 
كقد ذكر ىذا االسم ُب اللغة السريانية اخبار صحيحة : "قاؿ حسن الشيخ الفاتح الشيخ قريب اهلل 

: كذكر ىذا االسم ُب القراف العظيم ُب ثالثة مواضع  (اىيا شراىيا ادكنام اؿ شدام)، كالعربية  (٘بيز جبوشا)

                                                 

 . 193 ازاىّب الرياض ص
 . 193ازاىّب الرياض ص 
  .194ازاىّب الرياض ص 
 . 141يستنبئونك ص 
  .143يستنبئونك ص 
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 . (الرب): ، كقيل ىو  (ىو): ُب البقرة كاؿ عمراف ، كطو كقيل اف االسم االعظم ىو 
عالـ يستند البعض ُب بعض كلمات ـ ايات القراف الكرٙب من احزأّم اك اسرارىم؟ من مثل : " ٍب قاؿ 

ما كرد ُب ا٢بزب الكبّب لسيدم الشيخ ابراىيم الدسوقي ، كما كرد ُب مشس ا٤بعارؼ الكربم للبو٘ب ، كما كرد 
: ُب حزب االماف لسيدم الشيخ اٞبد الطيب ، حيث ذكركا بعض ايات القراف الكرٙب كما يأٌب 

  (فوقع القوؿ عليهم ٗبا ظلموا فهم ال) -1
  (صم بكم عمي فهم ال) -2
 (أفحسبتم ا٭با خلقناكم عبثا كانكم الينا ال) -3
 كجعلنا من بْب ايديهم سدا كمن خلفهم سدا فاغشيناىم فهم ال) -4

" (يا معشر ا١بن كاالنس اف استطعتم اف تنفذكا من اقطار السماكات كاالرض فانفذكا ال -5
 .اىػ 

 ادعا٤ عًِ ايػٝب

كقد علم منطق ا٢بيوانات مع إختالؼ ذكاُتا كأجناسها كحاالُتا فما من )): قاؿ عبد احملمود نور الدائم 
 كلقد مر يوما مع شيخو ا٤بذكور فسمع صوت عجل يبكي فقيل لو ُب   كىو يعلم معانيو صوت تبديو إال

أنو قد ضلت عنو أمو منذ ثالثة أياـ كىو االف يناديها ٤با مسو من الضر كاالالـ كأمو : ذلك يبكي فقاؿ 
 ا٤بوضع الفال٘ب فذىب ا٢باضركف إب ذلك ا٤بكاف فوجدكا اْلمر كما قاؿ ُب ا٢باؿ بدكف  ا٤بذكورة اهنا ُب

. اىػ ( (توا٘ب
 : العارفوف باهلل: يقوؿ الربعي ُب قصيدتو 

سػّبكم  عن اهلل قد قيلتم من اهلل علمكػم    إٔب اهلل نوديتم كُب اهلل
 أال يا رجػاؿ الغيب أنتم حصونػنا   فما زاؿ مسبوالن على الناس سَبكم 

 : قاؿ الربعي 

قومػػاؾ نزاكر اْلكلياء    اْلقطػػاب ليهػػم نشاكر 
. اىػ " منهم خفي ا٢باؿ منهم ٦باىر   منهم عليم الغيب باطن كظاىر

: قاؿ عبد احملمود بن الشيخ نور الدائم 
 حإب فأكَّليوي حكو كآخريهي   ك الغيبي إ٘بّْ بعػًْب القػلًب ناًظريهي 

. اىػ " رفعنا بصرنا فوؽ     لوح السعادة نظرنا السمػانية
                                                 

 . 73يستنبئونك ص  
  .110الكؤكس ا٤بَبعة ص 

  .297-296ديواف رياض ا١بنة ص 
  .70-69ديواف شرب الكأس ص 
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اف النملة ىذه اذا ضلت عن مكاهنا فإنو ييدخليها فيو ّٔمتو سواء : كمنها )): قاؿ عبد احملمود نور الدائم 
. اىػ ( (كانت با٤بشرؽ اك ا٤بغرب ككذلك غّبىا 

كمنهم صاحب االحواؿ كالشطحات كالتصريف كالكماالت سيدم : " قاؿ عبد احملمود نور الدائم 
 .اىػ " ككاف رضي اهلل عنو ٱبرب باالمر قبل كقوعو..... الشيخ ٧بمد علي كلد غالـ اهلل الركايب 

 :ايتٛضٌ ٚاالضتػاث١ بػري اهلل

 ركبت : كمن كراماتو ما أخرب بو الشاب الصاّب مقرف بن عبد ا٤بعْب قاؿ)): قاؿ عبد احملمود نور الدائم 
 علينا ريح ه عاصف فماجت  البحر من مصر متوجهان إٔب أرض ا٢بجاز فبينما ٫بن سائركف ُب البحر خرجت

يا ٠باف يا أىدٕب ، فرأيتهما ٲبشياف : كناديت بأعلى صوٌب  السفينة كأشرفنا على ا٥بالؾ فوقفت ُب ميقدمها
 يسارىا كقبض كل كاحدو منهما  على كجو ا٤باء إٔب أف كصال إٔب السفينة فوقف أحدٮبا عن ٲبينها كاآلخر عن

 .اىػ" الطرؼ الذم يليو فسكنت الريح كسرنا بالسالمة
: كمن كراماتو رضي اهلل عنو ما أخرب بو الشيخ إدريس التكاكي قاؿ )): قاؿ عبد احملمود نور الدائم 

 ا٢براـ كزيارة قرب النيب صلي اهلل عليو كسلم فبينما ٫بن سائركف علي  توجهت من السويس ُب البحر إٔب البيت
فاندىشنا ٝبيعا كٓب ٭بدر ما نصنع فبقينا  احسن حاؿ  فإذا بالسفينة قد إرتفعت على شعب من شعوب البحر

يا ٠باف فا٫بدرت بربكتو ُب ا٤باء : متحّبين آيسْب من النجاة فتوجهت إٔب الشيخ رضي اهلل عنو  سران كناديتو 
. اىػ ( (

 :قاؿ الربعي 

. اىػ " إذا ناب خطب ُب البالد نزيل    قل يا كٕب اهلل إ٠باعيل
: كقاؿ عبد احملمود نور الدائم 

اهنض إب كنادم اف تـر فرجا  من نكبة اك رماؾ الدىر بالشدد 
اًىيةو  فإف بيليتى ًّٔػػوؿو أٍك بًػػدى

اك انفس فوؽ ىذم االرض طاغية 
فناد٘ب جهػػرة ُب ام اكنػػة  

يا كهف كل الورم ُب كل نائبة     يا من ىو الغوث يا ٠بَّافي يا سىنىًدم 
أٍحضيٍر إليك سىرًيعان حيثي كينتى عىلىػػن 
                                                 

  .175الكؤكس ا٤بَبعة ص 
 . 246ازاىّب الرياض ص 
 . 86-85الكؤكس ا٤بَبعة ص 

  .86الكؤكس ا٤بَبعة ص 
  .ديواف رياض ا١بنة 
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 ك أٍكًشٍ ؼ ًلمىا قىٍد عىرىاؾ ًمٍن أذىل ك حىزىفٍ 

أنػػا الغياثي ًلكلّْ النىاًس أمَّ زىمىػػٍن  
ٍد٘ب ميغيثان لألناـً كى مىٍن يب   ُب الورل الذى مىٍن ىم كًمٍن نىكىدً   . اىػ " ًغٍثًِب ٘بًى

: قاؿ عبد احملمود بن الشيخ نور الدائم 
 أنا ا٥بماـ الذم عمَّت مكارمو    غوثي سريع ك جذاب ٤بن يرد

 أنا الوٕب الذم دقت بشايره     كاسي الدكاير ك اْلفراد من بردم

 أنا الوٕب الذم فاحت أزاىره    ك من أتاه يعيػػػش الدَّىػر ُب رغد

 فاهنض إٕبَّ ك نادمِب إف تـر فرجان    من كل ضيقو حشا القلب بالكمػد

 أك إٍف فزعتى بكرب ُب زمانك أك    من نكبة أك رماؾ الدىر بالشدد

 يا كهف كل الورل ُب كل نائبة    يا من إليك مدل اْلياـ معتمدم

 يا من كل مريد خايف ك جػل    يا من ىو الغوث يا ٠باف يا سندم

 غثِب ٘بد٘ب ميغيثان لألناـ ك من    يكوف من بعدنا ُب أم ما بلد

 .اىػ "أنا الغياث لكل ا٣بػػػائفْب ك من يب   ُب الورل الذ من ىم كمن نكد

 :قاؿ عبد احملمود بن الشيخ نور الدائم 

َـّ ٫بوم كًحػٍرزيهي    إذا ما بو حىفَّت نػيفيوسه خػوادعي   أنا غوثي من قد أ

 .اىػ " أنا غايتي من ُب اْلراضي لنا عيزًم    إذا مىسَّوي من نٍكبًة الدَّىًر فاجػعي 

 :أتأمر٘ب بالصرًب كالطبعي أغلبي : كيقوؿ الربعي ُب قصيدة

ك قٍل ذا كهذا ال خالؼه مرتبي   ك قٍم يا رسوؿى اهلًل يب كبصاحيب 
 ك ٓبٍ نأًت شيئان للكرامةً  يوجبي  فقٍد عظمٍت أكزارنا كذنوبنا 

ـي أسبابي بيننا   ك لكٍن إليكٍم يلجأي ا٤بتسببي  ك قطعًت اْليا

 لنا فيًو إال فلكي صفحكى مركبي  أحاطى بنا طوفافي زالتنا كما 

 :كُب قصيدتو أرل برؽى الغويًر إذا تراءل يقوؿ الربعي

 شفيعي ا٤بذنبْبى أثقٍل عثارم فإنكى خّبي مٍن ٠بعى النداءى 

 ك ضاعى العمري فاستجًب الدعاءى  دعوتكى بعدى ما عظمٍت ذنويب 

 ك مٍن ٕب أٍف أزكرؾى بعدى بعدو صباحان يا ٧بمدي أٍك مساءى 

 ك ألثمي تربة ن نفح ٍتعبّبان ك أنظري قبة ن ملئٍت ضياءى 

                                                 

  .74الكؤكس ا٤بَبعة ص 

 . 219-218ديواف شيرب الكأس ص 
 . 49-47ديواف شيرب الكأس ص  
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 ك إٍف كنتي ا٤بصرَّ على ا٤بعاصي فكٍن للداًء مٍن ذنيب دكاءى 

 ك ىٍب ٕب منكى ُب الداريًن فضالن ك أكرد٘ب منى ا٢بوًض ارتواءى 

 كصٍل عبدى الرحيًم كمٍن يليًو ٕببًل اْلنًس كاكفهمي البالءى 

 جزاؾى اهللي عنا كلَّ خّبو ك زادؾى يا ابنى آمنة و سناءى 

 عليكى صالة ي ربكى ما تبارٍت صبا ٪بدو نسيمان أك رخاءى 

ـى اْلنقياءى   ك الى برحٍت ٙبياٌب ٙبيي صحابتكى الكرا

 :يقوؿ الربعي ُب قصيدة دعِب أصاحب سادٌب 

 ما مسِب سوء كجئت رحأّم   إال كعِب ذاىبه ميػػتالشي

 كىم عدٌب عند الشدائد كلها   ىم ملجئي ُب كل خطب فاشو 

 ىم موئلي عند الكركب كنصرٌب   ىم مورده يركم لكل ًعػطاشً 

 (أرجو ّٔم فوزان كإكرامان غدان   كاليـو تيسّبان ْلمًر معػاشي

 :كقاؿ الربعي ُب قصيدة أبِبَّ دكنكى عربٌب كتنهدم 

 إٍف ضاؽى يب كبًك ا٣بناؽي فلم يضٍق   عِب كعنكى عريضي جاًه ٧بمًد 

  (لوالهي ما كافى الوجودي ٗبوجدً    ذاؾى الغياثي ا٤بستغاثي بػًو الػذم 

 :يقوؿ الربعي ُب قصيدة أتأمر٘ب بالصرًب كالطبعي أغلبي 

   ك قٍل ذا كهذا ال خالؼه مرتبي  ك قٍم يا رسوؿى اهلًل يب كبصاحيب 

   كٓبٍ نأًت شيئان للكرامةً  يوجبي  فقٍد عظمٍت أكزارنا كذنوبنا 

ـي أسبابي بيننا     ك لكٍن إليكٍم يلجأي ا٤بتسببي  ك قطعًت اْليا

 (لنا   فيًو إال فلكي صفحكى مركبي  أحاطى بنا طوفافي زالتنا كما 

 :ادعا٥ِٗ زؤ١ٜ ايسضٍٛ ٜكع١

 :قاؿ الربعي 

كراماتو  ما بنتعد   كالبحر بل ازيد 
 يركيها ٝباعة   ال خرب احاد كفرد

منها رؤياىو   للمصطفي اٞبد 
. اىػ " جهرا عيانا   قوال صحيح باكد

                                                 

 157رياض ا١بنة كنور الدجنة ص 
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: ايػٝذ ٚاملسٜد 

كيندب الوضوء لزيارة  ذا عقَّ ا٤بريد شيخو ال تيقبىل توبتو: " قاؿ حسن الشيخ الفاتح الشيخ قريب اهلل 
 .اىػ " الشيخ حيان كاف أك ميتان 

: كقاؿ عبداحملمود نورالدائم 
 ىم السالطْب كالسادات كاْلمرا

كالكوف نشواف من ريا نفائسهم 
 فاصحبهمي كتأدب ُب ٦بالسهم

 تنحوا الركاب إٔب مغُب أكايسهم

 :إب أف يقوؿ

 ُب ركض أسرارىم ذكقان بعقلك جيل

 كالنفس منك عليها اخلع خاليع ذؿ

 ال علم ٕب ككن با١بهل مستَبا

 كعنف النفس ُب تقصّبىا أبدا

 كال تر العيب إال فيك معتقدا

 كافتح لباب الرجا كالذؿ كاْلدب

 كحط رأسك كاستغفر بال سبب

 كقل عبيدكمو أكٔب ًبصىٍفًحكيمو

 كقيد الطرؼ ُب معُب حقيقتوً 

 كقدـ ا١بدَّ كاهنض عند خدمتوً 

 عظم بسرؾ مع جهرؾ ٕبضرتو

 كاسعى ٔبهدؾ ُب ٙبصيل رغبتو

 عساه يرضى كحاذر أف تكن ضًجرا

 كإف دعاؾ استجب فوران لدعوتو

 ففي رًضىاهي رضىى ا٤بؤب كطاعىًتوً 

                                                                                                                                            

  .40ديواف ليك سالـ مِب ص 

  .115يستنبئونك 

 ا٤بدينة كىو جنب ، فا٬بنست منو ، فذىب  أف النيب صلى اهلل عليو كسلم لقيو ُب بعض طريق )عن  ىريرة رضي اهلل عنو 
: كنت جنبا ، فكرىت أف أجالسك كأنا على غّب طهارة ، فقاؿ :  ىريرة قاؿ  أين كنت يا أبا: فاغتسل ٍب جاء ، فقاؿ 

 .ركاه البخارم  ( اهلل ، إف ا٤بسلم ال ينجس سبحاف
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 :(نساَاتِٗ املصع١َٛ)االسٛاٍ ايػٝطا١ْٝ الٚيٝا٤ ايطُا١ْٝ 

كمن كراماتو ما اخرب بو الشاب الصاّب مقرف بن عبد ا٤بعْب قاؿ ركبت : "قاؿ عبد احملمود نور الدائم 
البحر من مصر متوجها إب ارض ا٢بجاز فبينما ٫بن سائركف ُب البحر خرجت علينا ريح عاضف فماجت 
السفينة كاشرفنا علي ا٥بالؾ فوقفت ُب مقدمها كناديت باعلي صوٌب يا ٠با٘ب ، يا اىدٕب ، فرأيتهما ٲبشياف 
علي ا٤باء إب اف كصال إب السفينة فوقف احدٮبا عن ٲبينها االخر عن يسارىا كقبض كل كاحد منهما من 
الطرؼ الذم يليو فسكنت الريح كسرنا بالسالمة فلما كصلنا إب ا٤بدينة توجهنا اليو ُب زاكيتو كاخذنا عنو 

 .الطريق رضي اهلل عنو 

ركبت سفينة كمعي : كمن كراماتو رضي اهلل عنو ما أخرب بو الرجل الصاّب الشيخ عبيد الكردم قاؿ 
 الفقراء مع خليفة الشيخ سيدم الشيخ ٞبد العبادم متوجهْب إٔب القصّب فبينما ٫بن سائركف ُب  ٝباعة من

   طلعت علينا سحابة سوداء فأرسلت علينا رٰبان عاصفان فهاج البحر كفارت اْلمواج البحر ككاف الوقت ليالن إذ
ككدنا نغرؽ عن آخرنا فجمعت الفقراء كجلسنا نذكر اهلل تعإب فرأيت الشيخ رضي اهلل عنو على ساحل ينبع 

.  كككز السفينة ّٔا فسكن الريح ٕبمد اهلل تعإب كسرنا بربكتو سا٤بْب جالسان فمد رجلو اليمُب
كمن كراماتو رضي اهلل عنو ما اخرب بو الشيخ ادريس بن اٞبد التكاكي قاؿ توجهت من السويس ُب 

البحر إب البيت ا٢براـ كزيارة قرب النيب صلي اهلل عليو كسلم فبينما ٫بن سائركف علي احسن حاؿ فإذا بالسفينة 
قد ارتفعت علي شعب من شعوب البحر فاندىشنا ٝبيعا كٓب ندر ما يصنع بنا فبقينا ايسْب من النجاة 

فتوجهت إب الشيخ رضي اهلل عنو كناديتو سرا يا ٠باف فا٫بدرت بربكتو ُب ا٤باء كسرنا إب اف كصلنا بالسالمة 
فلما كصلت ا٤بدينة نزلت بزاكية الشيخ رضي اهلل عنو كٓب اخربه بذلك كاقمت عنده مدة ٍب ٤با اردت السفر 
استأذنت ُب الدخوؿ عليو فاذف ٕب فدخلت ككدعتو كقلت لو يا سيدم عندنا ُب بلدنا حكاـ من اظلم من 

يا ٠باف : إذا قصدؾ أحد منهم بشئ من ذلك فقل : علي كجو االرض فعلمِب شيئان أٙبصن بو منهم ، فقاؿ
يا : سبحاف اهلل انا اطلب شيئان من ا٠باء اهلل اٙبصن بو كىو يقوؿ ٕب قل : فقلت ُب نفسي متعجبا من قولو 

يا ٠باف ، : أنسيت يـو كذا ُب البحر إذ ناديت سران : ٠باف ، فما ثبت ما ٙبدثت بو ُب سرم حٍب قاؿ ٕب 
كفا٘ب يا سيدم ذلك ٍب توجهت : غفر اهلل لكم فحْب ما ٠بعت منو ذلك كقعت علي قدميو فقبلتهما كقلت 

. اىػ  ( رضي اهلل عنو من عنده كمنذ ذلك اليـو مهما حصل علي شئ كناديتو فإف اهلل تعأب ييفرّْجي عِب بربكتو
حدثِب الفاضل الشيخ ا٢بسْب بن الفقيو ابراىيم ا٣بليل ابن الفقيو ٧بمد : "قاؿ عبد احملمود نور الدائم 

مرضت مرضا شديدا اشرفت فيو علي ا٥بالؾ إب اف يئس كل الناس من حياٌب فجاءتِب مالئكة : االغبش قاؿ 
اما : القبض لقبض ركحي ، فرأيت سيدم الشيخ اٞبد الطيب رضي اهلل عنو كىو قريب منهم ، يقوؿ ٥بم 

                                                 

 . 86-85الكؤكس ا٤بَبعة ص  
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. اىػ " قلت لكم ال تقبضوا ركحو فرجعوا عند ذلك 
كنظّب ىذه ا٢بكاية ما حكاه سيدم عبد الوىاب الشعرا٘ب ُب ترٝبة :" قاؿ عبد احملمود نور الدائم 
٤با ضعف كلده اٞبد كاشرؼ علي ا٤بوت حضر عزرائيل لقبض ركحو ، قاؿ : سيدم الشيخ ٧بمد الشربيِب قاؿ 

لو الشيخ ارجع إب ربك فراجعو فاف االمر قد نسخ ، فرجع عزرائيل كشفي اٞبد من تلك الوعكة كعاش بعدىا 
ثالثْب عاما كمن ذلك ا٤بعِب ا٣بارؽ للعادة اف سريتو رإبة الٍب اىداىا اليو الشيخ ناصر كلد ايب لكيلك ٤با 

توفيت كدفنت كاف الشيخ رضي اهلل عنو جالس علي شفّب القرب فلما حضر ا٤بلكاف زعق زعقة ّٔم عالية ، ٍب 
يا أيب اهلل  اهلل كرسولو اف يفًب اك يعذب جسدا التصق ٔبسدم فسئل عن ذلك فقاؿ اف ا٤بلكْب ارادا : قاؿ 

. اىػ" اف يفتناىا فنحيتهما عنها بأذف اهلل تعإب
اشارة إب ما اكرده سيدم عبد الوىاب الشعرا٘ب اثناء ترٝبتو "قاؿ حسن الشيخ الفاتح الشيخ قريب اهلل  
حكي انو نزؿ يوما ُب حلقة الشيخ شيخ من ا١بو ال يدرم : لسيدم الشيخ عبد الرحيم الفنائي حيث قاؿ 

ىذا ملك كقعت منو : ا٢باضركف ما ىو فاطرؽ الشيخ ساعة ٍب ارتفع الشيخ إب السماء فسألوه عنو فقاؿ 
. اىػ " ىفوة فسقط علينا يستشفع بنا فقبل اهلل شفاعتنا فيو فارتفع 

ككاف العارؼ باهلل الشيخ اٞبد البصّب بن عبد الرزاؽ ا٣بالكم رٞبو اهلل : "قاؿ عبد احملمود نور الدائم 
يذكر ُب بعض االحايْب ُب حلق الذكر باسم االستاذ ا٤بَبجم قلت كال انكار فيو فقد كرد اف الطيب ا٠باه اهلل 

. اىػ " تعإب
كاف رٞبو اهلل من تالمذة  (القاضي اٞبد كلد الكامل ا٢بالكم)كمنهم " قاؿ عبد احملمود نور الدائم  

سيدم الشيخ يوسف كاد الطريفي ٍب انتقل إب صحبة سيدم الشيخ رضي اهلل عنو كبعد اخذه للطريقة علي 
اف اجللك قد قرب أ٫بب : الشيخ توجو إب شندم المر لو ىناؾ فرام سيدنا عزرائيل ُب ا٤بناـ كىو يقوؿ لو 

ببلدم فرجع من يومو إب بلده فلما كصل انتقل بالوفاة إب رٞبة اهلل : اف اقبض ركحك ىنا اك ببلدؾ؟ فقاؿ لو 
. اىػ " تعإب

فتٟٛ ايػٝذ عبد ايعصٜص بٔ عبد اهلل بٔ باش  

: سئل الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ُب برنامج نور علي الدرب عن الطريقة السمانية 
نرجو إفادتنا عن شيخ عندنا ُب البالد، لو أتباع كثّبكف، يتفانوف ُب خدمتو كطاعتو، كالسفر إليو : س

معتقدين أنو من أكلياء اهلل، فيأخذكف منو الطريقة السمانية الصوفية، كتوجد قبة كبّبة لوالده، يتربؾ ّٔا ىؤالء 
                                                 

  .134ازاىّب الرياض ص 
 . 134ازاىّب الرياض ص 
  .172يستنبئونك ص  

  .68ازاىّب الرياض ص  
 . 291ازاىّب الرياض ص 
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اْلتباع، كيضعوف فيها ما ٘بود ّٔا أنفسهم من النذكر، كيقيموف الذكر بضرب الدفوؼ، كالطبوؿ كاْلشعار، كُب 
كيف توجهوهنم ٠باحة الشيخ؟  . ىذا العاـ أمرىم شيخهم بزيارة شيخ آخر، فسافركا رجاال كنساء ٗبائة سيارة

ال »: ىذا منكر عظيم، كشر كبّب، فإف السفر لزيارة القبور منكر، يقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: ج
فالرحاؿ ال تشد لزيارة « تشد الرحاؿ إال إٔب ثالثة مساجد ا٤بسجد ا٢براـ كمسجدم ىذا كا٤بسجد اْلقصى 

القبور، كإ٭با تشد للمساجد الثالثة، لقصد القربة كالطاعة ٍب التقرب ْلصحاب القبور بالنذكر أك بالذبائح، أك 
بالصلوات أك بالدعاء كاالستغاثة، كلو شرؾ باهلل عز كجل، فال ٯبوز للمسلم أف يدعو صاحب القرب، كلو كاف 

عظيما كالرسل عليهم الصالة كالسالـ، كال ٯبوز أف يستغيث ّٔم كما ال ٯبوز أف يستغيث باْلصناـ كال 
باْلشجار، كال بالكواكب فهكذا أصحاب القبور، ليس ْلحد أف يستغيث ّٔم أك ينذر ٥بم، أك يتقرب إليهم 
بالذبائح أك النذكر، كل ىذا من احملرمات الشركية، كذلك لعبهم بالدفوؼ، كتقرّٔم بالدفوؼ، الٍب يفعلها كثّب 
من الصوفية، كل ىذا بدعة، كمنكر، كليس ُب العبادة هلل، التقرب بالدفوؼ ال ُب القبور كال ُب ا٤بساجد، كال 
ُب غّب ذلك، إ٭با يشرع الدؼ للنساء ُب العرس، إظهارا للنكاح أنو نكاح كليس بسفاح، كذلك البناء على 
القبور منكر، كالنيب صلى اهلل عليو كسلم هنى عن ٘بصيص القبور، كالبناء عليها، كالقعود عليها، كما ركاه 

هنى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، أف ٯبصص القرب، »: مسلم ُب الصحيح، عن جابر رضي اهلل عنو، قاؿ
لعن اهلل اليهود كالنصارل، اٚبذكا قبور أنبيائهم »:  كقاؿ عليو الصالة كالسالـ«كأف يقعد عليو كأف يبُب عليو

فال ٯبوز البناء على القبور، ال ا٤بساجد كال غّبىا، بل ٯبب أف تكوف ضاحية مكشوفة، ليس عليها « مساجد
بناء كال ٯبوز التربؾ، بالقبور كأىلها كالتمسح ّٔم، كما ال ٯبوز دعاؤىم كاالستغاثة ّٔم كالنذر ٥بم، كالذبح ٥بم 

. كل ىذا من عمل ا١باىلية
فالواجب على أىل اإلسالـ ا٢بذر من ذلك، كالواجب على أىل العلم، أف ينصحوا ىذا الشيخ كأف 

يعلموه، أنو ُب عمل باطل كأنو منكر، كأف حثو للناس كترغيبو للناس، ُب دعوة اْلموات كاالستغاثة باْلموات، 
أف ىذا ىو الشرؾ اْلكرب، نعوذ باهلل كٯبب على ا٤بسلمْب أال يقلدكه، كأال يتبعوه، كال يتغربكا بو، فالعبادة حق 

ا}اهلل كحده، ىو الذم يدعى كيرجى، كما قاؿ سبحانو  كىمىٍن }:   ، كقاؿ سبحانو{فىالى تىٍدعيوا مىعى اللًَّو أىحىدن
 ، ٠باىم كفرة بدعوُتم غّب {يىدٍعي مىعى اللًَّو ًإ٥بىنا آخىرى الى بػيٍرىىافى لىوي بًًو فىًإ٭بَّىا ًحسىابيوي ًعٍندى رىبًّْو ًإنَّوي الى يػيٍفًلحي اٍلكىاًفريكفى 

اهلل، من ا١بن كا٤بالئكة كاْلنبياء، كأصحاب القبور، كالكواكب أك اْلصناـ، كل ىذه دعوُتا مع اهلل شرؾ أكرب، 

                                                 

، كمسلم ُب كتاب ا٢بج، باب ال تشد الرحاؿ إال 1197أخرجو البخارم ُب كتاب ا١بمعة باب مسجد بيت ا٤بقدس، برقم  
  .1397إٔب ثالثة مساجد، برقم 

، أٞبد  (3225)، أبو داكد ا١بنائز  (2027)، النسائي ا١بنائز  (1052)، الَبمذم ا١بنائز  (970)مسلم ا١بنائز  
(3/339 . ) 
 . 18سورة ا١بن اآلية  
  .117سورة ا٤بؤمنوف اآلية  
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كىالى تىدٍعي ًمٍن ديكًف اللًَّو مىا الى يػىنػٍفىعيكى كىالى يىضيرُّؾى فىًإٍف فػىعىٍلتى فىًإنَّكى ًإذنا ًمنى }: كىكذا يقوؿ سبحانو كتعأب
 يعِب ا٤بشركْب، كعلى ٝبيع من يستطيع إنكار ىذا ا٤بنكر، أف يساىم ُب ذلك كعلى الدكلة إذا {الظَّاًلًمْبى 

كانت مسلمة، أف ٛبنع ذلك، كأف تعلم الناس ما شرع اهلل ٥بم كما أكجب عليهم من أمر الدين، حٌب يزكؿ 
  .اىػ " ىذا ا٤بنكر كحٌب يزكؿ ىذا الشرؾ، نسأؿ اهلل ا٥بداية للجميع

                                                 

 . 106سورة يونس اآلية  
  .73السؤاؿ ا٣بامس عشر من الشريط رقم  
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 الطريقة الختمية

: ادعا٤ ايتؿسف يف ايهٕٛ ٚايهرب عًٞ اهلل ٚعًٞ زضٛي٘ 

: قاؿ ا٢بسن بن ٧بمد عثماف ا٤بّبغِب 
 ( أنا ٕبر أسرار أنا القطب ال خفا    كحكم ٝبيع اْلرض ُب طي قبضٍب

 .
 :كقاؿ 

كاكٕب االكلياء مقاـ عز   فاشرؽ كونو بالنّبات 
كصرفهم ٕبكم ُب االراضي  كاٙبفهم بانوار ا٥ببات 

كدؽ ٥بم طبوال ُب السماء  ككٕب الغوث ُب كل ا١بهات 
كاقطابا كافرادا قعودا   ٘بلي ا٢بق كسط الكائنات 

.  (كابداال كاكتادا قياما  كىيبة ربنا كالصاعقات
: كقاؿ 

.  (بالد اهلل ُب حكمي كطوعي   اقدـ من اشاء كالقوؿ قوٕب
: كقاؿ 

. (كسرم عال ُب بوزف در كلؤلو   كحكمي ترم يا صاح فوؽ الربية
: قاؿ 

ا٤بلك كا٤بلكوت طوع ٲبينو   كالكوف ا١بربكت طوع مشاؿ 
.  (من قد تدا٘ب كل عاؿ ُب العال   ٤بقامػػو ُب اكؿ اك تػػإب

: كقاؿ 
مقامي فوؽ الفوؽ ُب درج العال   كما شئتو ُب الكوف كاف ّٔمٍب )

كامرم علي امر ا٣بالئق نافذ   ككل الورم من امر ريب رعيٍب 
.  ( فلي ا٤بنصب االعلي كحكمي ماضي بكل اراضي اهلل ُب كل بقعة
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:  كقاؿ 
.  (فكل ٝبيع ا٣بلق ٙبت ركابنا   نوٕب كنعزؿ من نشاء كنفعال

: كقاؿ 
سقا٘ب ٧ببويب من العلم شربة   انا السيد ا٤بشهور ُب كل غيبة 

.   (كحكمي ترم يا صاح فوؽ ا٣بليقة  انا عمدة االكواف من رب كىبة
اعطيت االرض فافعل ما شئت ): قيل ٕب : البشارة ا٣بامسة كالستوف ): قاؿ اٞبد ادريس دفع اهلل 

. اىػ"كاحكم ٗبا تريد
استأذنت ا٤بصطفي صلي اهلل عليو كسلم فاذف كامر  (فتح الرسوؿ)٤با الفت صالٌب : البشارة ): كقاؿ 

ٓب ٰبضر  (من)ك (قبلناه)قبلتها كصارت مقبولة عند الناس كنقوؿ من يقرأىا ): بسر با٤بقصود كقاؿ ما معناه 
. اىػ"يا ٧بمد عثماف طردنا– ىذا – ببابك 

يا عثماف – ثالث مرات – كاهلل كاهلل ): بشر٘ب ا٤بختار صلي اهلل عليو كسلم بقولو : البشارة ): كقاؿ 
انك من بعدم افضل من كل كٕب بار كانك خاًب اعلي مقاـ ُب الوالية كليس فوقك اال االنبياء كا٤برسلوف كما 

. اىػ  (ناؿ ذا ا٤بقاـ احد غّبؾ كلن ينالو احد غّب ا٤بهدم ا٤بنتظر الذم يصلي بعيسي عليو السالـ اماما
اخرب٘ب ا٣بليفة الشيخ عبد اهلل بن ا٠باعيل اليما٘ب ا٤بوزعي انو رأم : البشارة السادسة كاالربعوف ): كقاؿ 

( ام صالة احب اليك يا رسوؿ اهلل؟: )ىجرية فسألو  (1252)النيب صلي اهلل عليو كسلم يـو ا١بمعة سنة 
.  (فتح الرسوؿ صالة السيد ٧بمد عثماف فهي احب الصالة إب): فقاؿ لو صلي اهلل عليو كسلم 

. اىػ  (اف اهلل كعد٘ب اف ال يعذب من را٘ب اك رام من را٘ب: البشارة ا٣بامسة كا٣بمسوف ): كقاؿ 
قاؿ ٕب رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم عند تالكٌب كجلوسي : البشارة السابعة كا٣بمسوف ): كقاؿ 

. اىػ  ((ا٘ب ا٠بع تالكتك كقت تتلو ، فاقرأ يا بيشرم فلك ا٥بناء): منفردا 
اكؿ ما خلق اهلل ): قاؿ صلي اهلل عليو كسلم : البشارتاف الثامنة كا٣بمسوف كالتاسعة كا٣بمسوف ): كقاؿ 

اٞبد بن ادريس كالسيد ٧بمد عثماف ا٤بّبغِب كٮبا احب الناس إب ُب الدنيا : كلدين (الػ)نورم ٍب ابرز منو ىذين 
. اىػ( (كاالخرة كاقرب الناس إب ُب الدنيا كاالخرة كمن ابغضهما ابغضتو
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. اىػ  ((لو كاف من بعدم نيب لكنت انت): قيل ٕب : البشارة السادسة كالستوف ): كقاؿ 
قاؿ رأيت اصحاب الطريقة ا٣بتمية ُب صعيد كاحد كقد قاؿ اهلل ٥بم : البشارة ا٢بادية كالسبعوف ): كقاؿ 

انتم احباب حضرٌب كقد إبث لكم جنٍب فنقلتهم سفن النجاة إب حضّبة القدس كبعد دخو٥بم نصب : 
. اىػ  (ا٤بيزاف كا٢بساب

أنت تذكرة لعبادم  يا ٧بمد عثماف  :خاطبِب ا٢بق عز كجل بقولو: البشارة الثالثة بعد ا٤بائة ): قاؿ 
فمن أراد طريقا يوصلو إٌب فليتخذؾ سبيال ، كما يشاءكف اال اف يشاء اهلل ، كأف كل من أحبك كاخذ منك 

.  (اْلليم   فهو الذم خلد ُب رٞبٍب ، كاف كل من أبغضك كتباعد عنك فهو الظآب ا٤بعدكد لو العذاب
اصحايب كاصحاب اصحايب : اف اهلل اعطا٘ب سجال مد البصر مكتوبا فيو : البشارة الثانية ): كقاؿ 

 .اىػ"عتقاء من النار
اف اكلياء اهلل تعإب مصرفوف ُب قطر السماء كاقوات ا٤بخلوقْب ُب كل االقطار ): قاؿ علي زبن العابدين 

كالبحار كاال٫باء كُب اجاؿ االحياء كالربزخيات ا٣باصة باالموات ككل ما ٯبرم من االمور الكونية ُب ضوء 
النهار كظلمة الليل كالظلماء كتصرفهم ُب انبات االرض كتصوير االجنة ُب ظلمات االحشاء كتسخّب الرياح ُب 
خزائنها فيما ٙبت الزكاجر كدفع البالء لتقطع الشك ُب ما قلنا من عدـ الذين يقولوف اف اهلل خلق اكلياؤه عبثان 
ال يضركف كال ينفعوف كتقطع الشك ايضان بامرىم كعداكُتم هلل تعإب كالكليائو كاهنم كاذبوف ُب دعوم االٲباف 
بل كاذبوف ُب دعوم االسالـ كاف عدك اكلياء اهلل عدك هلل كما اخرب اهلل كرسولو صلي اهلل عليو كسلم كال 

. اىػ  (نصيب لو ُب االسالـ ُب الدنيا اال الدعوم الكاذبة كال نصيب لو ُب االخرة اال ا٣بلود كفارا
: كقاؿ اٞبد بن ادريس 

كجادت لو ليلي ٖبمرة حاهنا  ففاز بوصل كا٢ببيب مسامر 
.  (كاعطتو مفتاح ا٢بقيقة كا٤بِب   فامسي كحيدا كالبها منو باىر

ٚسد٠ ايٛدٛد عٓد ايطسٜك١ ارتت١ُٝ 

. اىػ  (تنزه تعإب عن الكم كالكيف كاالين كا٢بلوؿ كا٤بكاف ): قاؿ السيد جعفر الصادؽ 
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ايطشس عٓد ايطسٜك١ ارتت١ُٝ 

دعوة الربىتية ا٤بأخوذة عن ) : 118- 116قاؿ ٧بمد عثماف ا٤بّبغِب ُب كتابو ٦بموع اْلكراد الكبّب ص
 2 تتلية2 كرير2ٕبق ما تلوتيو عليكم ك ما أتلوه عليكم ك ىو برىتية): سيدم السيد ٧بمد ا٢بسن مّبغِب 

 2 برىيوال2 ٭بوشلخ2 كظهّب2 برشاف2 قلنهود2 خوطّب2 غلمش2 برىش2 ترقب 2 بزجل2 مزجل2طوراف
 مشخاىر مشهاىّب مشهاىّب ىو ربُّ النور اْلعال غيطاؿ غيطل 2 قربات غياىاكيدىوال2بشكليخ قزمز أنغالليط

أىػ ياهو ىيوه بقطرياؿ أجب يا شرنطيائيل ا٤بلك ا٤بوكل بالعهد بكهطهطهونية .فال الو اال ىو رب العرش العظيم 
كهطهطهونية ياهو كاهو ٭بوهو بلطشغاكيل أمويل ايل شطياشطياؿ ياركخ اركخ ناركخ بعزة ياركخ ٗبا ىو مكتوب ُب 

جبهة اسرافيل ٤با رأتو ا٤بالئكة خركا لو ساجدين اٲبلخ مرعج البحار كشطريخ منّب اْلفالؾ طيلغ مينشئ 
اْلشجار شطكيك مزعج العفاريت يذلك االسم االعظم اال ما ىبطتم إب ارض ٕبق ىذه اال٠باء  عليكم 
أجب أيها السيد طحيطمغيلياؿ ىيا الواح يا ميططركف بعزة العزيز ا٤بعتز ُب عز عزه اجيبوا كازجركا ٕب ا٤بلوؾ 

. انتهي  (العلوية كالسفلية اف ٰبضركا إب مقامي ىذا كيفعلوا ما امرُتم بو
 رسم صورة ا٣باًب  120كُب صفحة 

 
 

كىذه كيفية ا٤ببايعة كأخذ العهود بالطريقة ا٣بتمية ا٤بّبغنيو ) : 125كُب كتاب ٦بموع االكراد الكبّب ص
بسم اهلل الرٞبن الرحيم ا٢بمد هلل رب العلمْب، : كىي، أف يضع الشيخ يده ُب يد ا٤بريد كيقوؿ كٯباكبو ا٤بريد

كصلى اهلل على سيدنا ٧بمد كعلى آلو كصحبو كسلم، اللهم إ٘ب تبت إليك كرضيت بسيدم السيد ٧بمد 
عثماف ا٤بّبغِب شيخان ُب الدنيا كاآلخرة فثبتِب اللهم على ٧ببتو كعلى طريقتو ُب الدنيا كاآلخرة ٕبق سيدنا ٧بمد 
ابن عبد اهلل بن عدناف، كٕبق بسم اهلل الرٞبن الرحيم ا٢بمد هلل رب العلمْب إٔب آخر السورة بشرط أف تكوف 

ثبتك اهلل على : البسملة كالفاٙبة ُب نفس كاحد ٍب تقرأ سورة العصر إٔب آخرىا، ٍب يقوؿ الشيخ للمريد سران 
                                                                                                                                            

 من نفس الكتاب فهدـ كالمو االكؿ كاثبت اف اهلل مستًو علي 32كمن التناقض العجيب اف الكاتب نفسو جاء ُب صفحة 
: عرشو فقاؿ

تقدس عن شبيو بال مثاؿ    بديع الصنع ُب خلق السماء 
. اىػ (نزيو ال ييضاىي كال ييباىي    كفوؽ العرش كاف لو استواء



 
337 

 

ا٢بق كعلى الصرب كعلى الطريقة احملمدية ا٤بستقيمة ٕبق أىم سقك حلع يص كٕبق أحوف قاؼ أدـ حم ىاء 
.  آمْب 

كطلب من كالده يومان أف يريو ): 207كجاء ُب كتاب فيوض البحور ا٤بتالطمة حملمد عثماف ا٤بّبغِب ص 
تصرفو با٣باًب ا٤بثلث فرقَّم ا٣باًب ك أخرج من كل بيت من أبياتو التسعة من أنواع ا٤بعادف ك ا١بواىر ك اْلطعمة 
ك اْلشربة ك ا٢بيواف فبشره كالده ببشارات ال اكرب منها ٍب غاب عن اىلو فكاف يرعى مع الوحوش ك يأكم إٔب 

ا٤بقابر ك يبيت فيها فواتاه عندىا شخص من ا٤بخلوقات الظلمانية فزجره ك قاؿ لو أين تريد فقاؿ رزقي ُب 
كيف تأخذىم ، فغطس ُب اْلرض من غّب حىٍفر ك أخرج جثة ا٤بيت ك ألقاىا بْب يديو ، : اْلموات ، فقاؿ

 . (فسألو االماف كأمره االستاذ بردىا ، فغطس ك ردىا إٔب قربىا
  .(كتعلمت ُب ىذه ا٣بلوة علـو اْلكفاؽ ك علم ا٢برؼ):  قاؿ 10كُب نفس الكتاب ص

 :امياِْٗ مبًُه١ االقطاب ٚاالبداٍ ٚاالغٛاخ 

 :كقاؿ 

بغوث االكلياء غثنا    كرقينا بال تعب 
كبالوزراء انل اربا   كجاىا عز من طلب  
كباالكتاد اربعة    ١بلب الرزؽ كا١بلب 

كباالفراد سبعتهم    لدفع ا٥بوؿ كالكرب 
كباالبداؿ موالنا   ٘بلي كارفع ا٢بجب 
كبالنقباء رقينا    مراؽ ليس ُب الكتب 
. ((كبالنجباء اسقينا   شرابا رؽ ُب كتب

: كقاؿ 
.  (( (انيس اىل عصره   يا غوث من ناداه

 :كقاؿ 
.  (اكلئك ىم اماف االرض اكـر   ّٔم ُب ملجأ ُب النائبات

: كقاؿ 
.  (ككليو علي االقطاب غوثا  فجودؾ كالبحار الزاخرات

كقاؿ  
                                                 

 . 43 العقود الفائقة الدرية ص
 . 36 العقود الفائقة الدرية ص
  .55 العقود الفائقة الدرية ص

  .55 العقود الفائقة الدرية ص



 
338 

 

خدمت اهلل حٍب صرت قطبا   كنلت السعد إجالال لفعلي 
 (طبوٕب ُب العال كالسفل دقت  كشاكش العلي رحب كقاـ ٕب

: قاؿ 
شيخ الشيوخ برفم كل معاند  مقرئ الضيوؼ مبلغ االماؿ 
السيد السند الكرٙب فلذ بو   عند ا٣بطوب كشدة االىواؿ 
ال زاؿ كهفا للمريد كملجأ   حصنا حصينا كاقيا لوباؿ 

يا صنو سر ا٣بتم يا علم ا٥بدم   يا غوث اىل الفضل كاالفضاؿ 
: ٍب قاؿ 

يا كاققا عند ا٤بقاـ فلذ بو    كامدد اكف الفقر كاالذالؿ 
فاهلل يقبل كل من يسأؿ بو   متوسال كٯبيبو ُب ا٢باؿ  
يا من اغاثتو كصبح ظاىر   يا من كرامتو لعد رماؿ 

 .  (قل ٕب علينا ما تريد  كما تشاء   ُب ا٢باؿ ما ُتواه باستعجاؿ
: كقاؿ 

.  (يا رب كارض علي غوث الواليات  ٧بمد السر ميزاب الفيوضات
: كقاؿ 

  . (قطب الزماف كغوث الدىر منفردا   ميزاب رٞبة رب العرش للفقراء

 :كقاؿ 
توسل ترم يا صاح ريب يفرج  فنادم بنا يا صاح ُب كل كربة  

  . (ككاله علي االقطاب ٝبعا    كخاطبو بقوؿ منو حإب
 

 : 76كقاؿ ص 
يا رب باحملجوب قطب زمانو   غوث البالد كغوث كل اماف 

: ادعا٤ عًِ ايػٝب 

. اىػ  (فصل ُب ذكر حديث كاحد ُب إخبار اكلياء اهلل بالغيب): قاؿ علي زين العابدين 
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. ٍب ذكر حديث عمر  كقولو يا سارية ا١ببل 
اف اهلل انزلِب كصحيب ٕبوؿ العرش كمنحنا من لدنو : البشارة ا٣بمسوف ): قاؿ اٞبد ادريس دفع اهلل 

. اىػ"اسرارا كعلوما
: ايتٛضٌ ٚاالضتػاث١ بػري اهلل 

: كقاؿ ا٢بسن بن ٧بمد عثماف ا٤بّبغِب 
آتيك بسرعة  (حسن)مريدم ال ٚبشى من أمػر ٚبافػو   إذا قلت يا 
. ( أ٪بيك من كل شدة (كإف كنت ُب ىم ككرب فنادم بيا   مّبغِب

 .اىػ (ذم الضريج الذم تقضي لديو حوائج الربية ): قاؿ 
 .  (الفاٙبة لسيدم كسندم كعمدٌب ختم العارفْب ): كقاؿ 
: قاؿ 

ملكت نفسي لسر جهرم   ارفعنها يا رسوؿ اهلل 
. (كتركت ا١بيل من حإب حيا  فاغثِب يا رسوؿ اهلل

. اىػ  (كالغوث االعظم كالقطب االفخم): قاؿ 
:  كقاؿ 

كذا ٗبحي الدين كا١بنيد  با١بيلي بالكيالف ذم الشطحات 
بالشبلي كالسرم ٍب ا٤بغريب  ببشر با٢بالج بالسكرات 
بسيدم الطيفور با٣بواص   بابن ادىم زاىد الدنيات 

بابن مشيش كذاؾ الشاذٕب با٤برسي كابن عطاء ذم ا٢بكمات 
بالعرش كالسلم عطا موالنا  كذا ٗبعركؼ ايب الفرات 
با٤بصرم ذم النوف الذم ٛبلي بابن عباد مع النسوات 
بالسختيا٘ب ٍب بالكرما٘ب   بالغوث ايب مدين بالركاة 
كذاؾ با٢بداد بالنساج  بابن ٝبرة مذىب الشقوات 
بسيدم ٞبدكف بالدسوقي  بالبدكم كارث ا٢باالت 

                                                 

  .50ص  مبشرات االماـ ا٣بتم علي ضوء الكتاب كالسنة 

 . 247شرح الراتب ا٤بسمي باالنوار كشرح التوسل با٠باء اهلل ا٢بسِب ص 
  .٦20بموع  االكراد ص 

  .٦21بموع  االكراد ص 
 .60 ٦بموع  االكراد ص

 .147 ٦بموع  االكراد ص
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بالعيدركس كالفقي ا٤بقدـ   بسيدم موسي مَبٝبات 
.  (بابن سودكْب كا٢بفِب   كالقونوم خالص النيات

. كذكر عددا من ائمة الضالؿ 
اف فضل طريقٍب علي سائر الطرؽ كفضل الغوث علي : البشارة السابعة ): قاؿ ادريس اٞبد دفع اهلل 

. اىػ"افراد االمة
ما استغاث يب رجل ُب جوؼ الليل مستشفعا : البشارة السادسة كالثالثوف ): قاؿ ادريس اٞبد دفع اهلل 

. اىػ  (يب كمتوسال يب إب اهلل اال قضيت حوائجو كلمح البصر 
: كقاؿ 

 .((كال ٚبشي ٮبـو الدىر دكما    فنادم مّبغِب غوث الوالء 
 :كقاؿ 

كلذ بو اف رماؾ الدىر ُب ٧بن  كاقصد لساحتو عند االثيالت 
كناده يا ابن خّب  الرسل يا املي   ياغوث يا ثقٍب ُب كل حاالت 
يا معدف ا١بود يا كنزم كمعتمدم   يا مّبغِب غارة عند ا٤بهمات 

يا ٪بل عز ا٥بدم من اسعد السعداء  كاسرع لرؽ اسّب ُب ا٣بطيات 
 . (كقل اتيتك ُب ىم كُب قلق   اليك ارجوؾ ُب كشف البليات

 : ٨باطبا رسوؿ اهلل 126كقاؿ ص 
يا مالذم يا منجدم يا منائي  يا معاذم يا مقصدم يا رجائي 
يا نصّبم يا عمدٌب يا ٦بّبم   يا خفّبم يا عدٌب يا شفائي 

ادرؾ ادرؾ اغث اغث يا شفيعي  عند ريب كاعطف كجد بالرضاء 
.  (انت غوثي كملجئي كغياثي  كجال كربٍب كانت غنائي

: كقاؿ 
ككم الئذا يرجو امورا كعاكفا  علي قدـ  ُب الضيق طالب اغاثة 

فيأتيو منا ما يسر فؤاده   كيضحي عزيزا بعد ذؿ كخيبة 

                                                 

  .30 – 29 ٦بموع  االكراد ص

  .44ص  مبشرات االماـ ا٣بتم علي ضوء الكتاب كالسنة 

 .48ص  مبشرات االماـ ا٣بتم علي ضوء الكتاب كالسنة 
 .34 العقود الفائقة الدرية ص

 .83ص  العقود الفائقة الدرية 

 . 126ص العقود الفائقة الدرية 
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.  (فاف كنت ُب خطب مهيل كمزعج  فناد بنا يا صاح نأٌب بغارة

                                                 

  .82ص  العقود الفائقة الدرية 
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 الطريقة التيجانية 
 

كاكتفي ُب بياف سوء معتقد ىذه الطريقة بفتوم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء برئاسة العالمة 
. الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز رٞبو اهلل 

(  5553)السؤاؿ السابع من الفتول رقم 
 ما ىي عقيدتكم ُب طريقة التيجانية كرؤية ا٤بصطفى صلى اهلل عليو كسلم يقظة؟: 7س

كسبق أف سئلت . الفرقة التيجانية من أشد الفرؽ كفرنا كضالالن كابتداعنا ُب الدين ٤با ٓب يشرعو اهلل: 7ج
 .اللجنة الدائمة عنهم ككتبت ٕبثنا ُب كثّب من بدعهم كضالالُتم الدالة على ذلك 

كأما دعول بعض الصوفية أنو يرل النيب صلى اهلل عليو كسلم يقظة فشيء ال أصل لو، بل ىو باطل كإ٭با 
يرل صلى اهلل عليو كسلم يـو القيامة حْب ٱبرج الناس من قبورىم، كقد صح عنو صلى اهلل عليو كسلم أنو 

 . « أنا أكؿ من تنشق عنو اْلرض يـو القيامة» : قاؿ

 .كصلى اهلل على نبينا ٧بمد، كآلو كصحبو كسلم. كباهلل التوفيق

 . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
 عبد اهلل بن قعود عبد اهلل بن غدياف عبد الرزاؽ عفيفي عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز

_________ 

فبناء على ما : كبعد... ا٢بمد هلل كالصالة كالسالـ على رسولو كآلو كصحبو: نص ٕبث اللجنة الدائمة
اقَبحو ٠باحة الرئيس العاـ إلدارات البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد من كتابة ٕبث ٨بتصر عن 

أعدت اللجنة الدائمة - الطريقة التيجانية كإدراجو ُب جدكؿ أعماؿ الدكرة العاشرة ّٓلس ىيئة كبار العلماء 
كلمة عن أٞبد التيجا٘ب منشئ ىذه الطريقة كعن - 1: للبحوث العلمية كاإلفتاء ٕبثان ُب ذلك ضمنتو ما يلي

 . حكم الشريعة فيمن يعتقد ىذه العقيدة - 3. نبذ من عقيدتو كعقيدة أتباعو- 2. مصدرىا

. ا٤بوضوع اْلكؿ كلمة عن أٞبد بن ٧بمد التجا٘ب كعن مصدر الطريقة التيجانية 
 من ا٥بجرة بقرية 1150ىو أبو العباس أٞبد بن ٧بمد بن ا٤بختار بن أٞبد بن ٧بمد التجا٘ب، كلد عاـ 

عْب ماضي الٍب كفد إليها جده ٧بمد، فاستوطن ّٔا كتزكج من قبيلة فيها تدعى ٘با٘ب أك ٘بانا فكانت أخواال 
نشأ أبو العباس ّٔذه القرية كحفظ ّٔا القرآف كرحل ُب طلب العلم إٔب بالد عدة، كتأثر . ْلكالده كإليها نسبوا

ُب أسفاره ٗبن التقى بو من مشايخ الطرؽ الصوفية كأخذ الطريقة عن عدة منهم ٍب انتهت بو رحالتو إٔب أيب 
 الفتح، كأنو لقي النيب صلى اهلل عليو كسلم يقظة ال منامان كأنو أذف لو ُب 5صيفوف، كىناؾ زعم أنو قد جاء

تربية ا٣بلق على العمـو كاإلطالؽ كأخذ عنو الطريقة الصوفية مشافهة كأمره أف يَبؾ كل طريق أخذه عن 
مشايخ الطرؽ الصوفية اكتفاء ٗبا أخذ عنو صلى اهلل عليو كسلم مشافهة كعْب لو النيب صلى اهلل عليو كسلم 
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من  (1196)االستغفار كالصالة على النيب صلى اهلل عليو كسلم ، كذلك سنة : الورد الذم يلقنو مريديو، كىو
ا٥بجرة، ككمل لو الورد بسورة اإلخالص على رأس ا٤بائة؛ كلذا ٠بيت الطريقة اْلٞبدية كاحملمدية، كما ٠بيت 

كزعم أٞبد التجا٘ب بعد شهرتو أنو شريف . التيجانية نسبة إٔب القبيلة الٍب صاىرىا جده ٧بمد فنسبوا إليها
ينتهي نسبو إٔب ا٢بسن بن علي بن أيب طالب، كٓب يشأ أف يعوؿ ُب إثبات ذلك على كثائق مكتوبة كال على 

أنت : أخبار اْلعياف كاآلحاد، بل زعم أنو رأل النيب صلى اهلل عليو كسلم يقظة كسألو عن نسبو، فأجابو بقولو
ملخصان من الباب اْلكؿ من . اىػ. نسبك إٔب ا٢بسن صحيح: ٍب قاؿ (ثالث مرات)كلدم حٌقان، ككررىا 

، كمن الفصل الثامن كالعشرين من كتاب  [جواىر ا٤بعا٘ب] ىذا كإنو . لعمر بن سعيد الفوٌب [الرماح]لعلي حراـز
ٓب يثبت عن ا٣بلفاء الراشدين كال سائر الصحابة رضي اهلل عنهم أف أحدان منهم كىم خّب ا٣بلق بعد اْلنبياء 

ادعى أنو رأل النيب صلى اهلل عليو كسلم يقظة، كمن ا٤بعلـو من الدين بالضركرة أف التشريع قد أكمل ُب حياتو 
صلى اهلل عليو كسلم ، كأف اهلل قد أكمل لألمة دينها كأًب عليها نعمتو قبل أف يتوَب رسولو صلى اهلل عليو 

ـى ًديننا ): كسلم إليو، قاؿ تعأب ٍسالى ، فال  (اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍٛبىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىًٍب كىرىًضيتي لىكيمي اإٍلً
شك أف ما زعمو أٞبد التجا٘ب لنفسو من رؤية النيب صلى اهلل عليو كسلم يقظة كأنو أخذ عنو الطريقة التيجانية 

يقظة مشافهة، كأنو عْب لو اْلكراد الٍب يذكر اهلل ّٔا كيصلي على رسولو ّٔا ال شك أف ىذا من البهتاف 
.  كالضالؿ ا٤ببْب

. ا٤بوضوع الثا٘ب نبذ من عقيدتو كعقيدة أتباعو 
نظران إٔب أف الدكاعي الٍب دعت إٔب إعداد ٕبث عن الطريقة التيجانية ليعرض على ىيئة كبار العلماء ُب 
الدكرة العاشرة ال تعِب مناقشة رؤساء ىذه الطريقة كال الرد عليهم كبياف الصواب ٥بم إ٭با تعِب ذكر نقوؿ من 

٥بذا . كتبهم تتجلى فيها عقائدىم كٲبكن بعد االطالع عليها ا٢بكم من خال٥با عليهم ٗبا تقتضيو ىذه النقوؿ
اقتصرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء على ٦بموعة من النقوؿ من بعض كتبهم دكف استقصاء تتبْب 
منها عقائدىم كيسهل ا٢بكم ٗبقتضاىا عليهم، كٓب تضف إليها من عندىا إال إشارات خفيفة، كفيما يلي ذكر 

، ككتاب  [كتاب جواىر ا٤بعا٘ب كبلوغ اْلما٘ب]نقوؿ من  رماح حزب الرحيم على ٫بور حزب ]لعلي حراـز
أعلم أف سيدنا رضي اهلل عنو سئل عن حقيقة الشيخ الواصل : قاؿ علي حراـز: لعمر بن سعيد الفوٌب [الرجيم

أما ما ىو حقيقة الشيخ الواصل فهو الذم رفعت لو ٝبيع ا٢بجب عن كماؿ النظر ُب : كما ىو فأجاب
ا٢بضرة اإل٥بية نظران عينٌيان كٙبقيقان يقينيان فإف اْلمر أكلو ٧باضرة كىو مطالعة ا٢بقائق من كراء سَب كثيف ٍب 
مكاشفة كىو مطالعة ا٢بقائق من كراء سَب رقيق، ٍب مشاىدة كىو ٘بلي ا٢بقائق بال حجاب لكن مع 

خصوصية ٍب معاينة كىو مطالعة ا٢بقائق بال حجاب كال خصوصية كال بقاء للغّب كالغّبية عينان كأثران كىو مقاـ 
فلم يبق إال اهلل ال شيء . السحق كاحملق كالدؾ كفناء الفناء فليس ُب ىذا إال معاينة ا٢بق ُب ا٢بق للحق با٢بق

ٍب حياة كىي ٛبيز ا٤براتب ٗبعرفة ٝبيع خصوصياُتا كمقتضياُتا كلوازمها كما . غّبه فما ٍب موصوؿ كما ٍب كاصل 
تستحقو من كل شيء كمن أم حضرة كل مرتبة منها ك٤باذا كجدت كماذا يراد منها كما يؤكؿ إليو أمرىا كىو 
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مقاـ إحاطة العبد بعينو كمعرفتو ٔبميع خصوصياتو كأسراره كمعرفة ما ىي ا٢بضرة اإل٥بية كما ىي عليو من 
العظمة كا١بالؿ كالنعوت العلية، كالكماؿ معرفة ذكقية كمعاينة يقينية، كصاحب ىذه ا٤برتبة ىو الذم تشق إليو 

ا٤بهامة ُب طلبو لكن مع ىذه الصفة فيو كماؿ أذف ا٢بق لو إذنان خاصان ُب ىداية عبيده كتوليتو عليهم 
بإرشادىم إٔب ا٢بضرة اإل٥بية، فهذا ىو الذم يستحق أف يطلب، كىو ا٤براد بقولو صلى اهلل عليو كسلم ْليب 

كصاحب ىذه ا٤برتبة ىو ا٤بعرب عنو بالكبّب، كمٌب عثر . سل العلماء كخالط ا٢بكماء كاصحب الكرباء: جحيفة
ا٤بريد على من ىذه صفتو فالـز ُب حقو أف يلقي نفسو بْب يديو كا٤بيت بْب يدم غاسلو ال اختيار لو كال إرادة 

كال عطاء لو كال إفادة كليجعل ٮبتو منو ٚبليصو من البلية الٍب أغرؽ فيها إٔب كماؿ الصفاء ٗبطالعة ا٢بضرة 
اإل٥بية باإلعراض عن كل ما سواىا كلينزه نفسو عن ٝبيع االختيارات كا٤برادات ٩با سول ىذا، كمٌب أشار عليو 
بفعل أكامر فليحذر من سؤالو بلم ككيف كعالـ كْلم شيء؟ فإنو باب ا٤بقت كالطرد، كليعتقد أف الشيخ أعرؼ 
ٗبصا٢بو منو كأم مدرجة أدرجو فيها فإنو ٯبرم بو ُب ذلك كلو على ما ىو هلل باهلل ٗبا فيو إخراجو عن ظلمة 

كاعلم رٞبك : )كمن أمثلة غلو أتباع أٞبد بن ٧بمد التجا٘ب فيو ما قالو على حراـز كنصو. إْب (..نفسو كىواىا
اهلل أ٘ب ال أستوُب ما لسيدنا كشيخنا كموالنا أٞبد التجا٘ب رضي اهلل عنو من ا٤ب ثر كاآليات كا٤بناقب كالكرامات 
أبد اآلبدين كدىر الداىرين ْل٘ب كلما تذكرت فضيلة كجدت فضيلة أخرل ككلما تذكرت آية رأيت أكرب من 

ْلف م ثر ىذا الشيخ ال ٙبصى كمناقبو ال تستقصى فقد شاعت ّٔا اْلخبار : إٔب أف قاؿ.. أختها إٔب ىلم جرا
حيث سار الليل النهار كليس يوجد ٥با حد كال مقدار، كإ٭با نورد صبابة منها كشظية من عدىا فقد يكل عنها 

كبعد أف أثُب على من نقل عنهم ُب كتابو جواىر ا٤بعا٘ب  (.إْب... القرطاس كالقلم كيعيا ُب طلبها اليد كالقدـ
جعلنا اهلل كإياكم من ا٤بنخرطْب ُب سلكو كمن احملسوبْب ُب حزبو ك٩بن عرؼ قدره كقدر ٧ببو ٔباه ٧بمد ): قاؿ

كآلو كصحبو، فإف من تشبث بأذيا٥بم بلغ ا٤بأموؿ ككاف فيما يركمو قريب الوصوؿ فأبسط أيها احملب يد 
ارحم عبيدؾ الضعيف كإف كاف ّٔا : الضراعة عند ذكرىم كقف متذلال عند بأّم كقل بلساف االفتقار إليهم

كحاشا ٤بن ): إٔب أف قاؿ (...أنا عند ا٤بنكسرة قلؤّم): على ا١بور كالتطفيف فقد قاؿ تعأب على لساف رسولو
تعلق بأذيا٥بم أف يهملوه أك ٙبيز ١بنأّم أف يَبكوه فإف طفيلي ساحتهم ال يرد، كعن بأّم ال يصد، كهلل در 

أىل الصفا حازكا ا٤بعإب الفاخرة أف يهملوه سادٌب ُب اآلخرة ىم سادٌب ىم راحٍب ىم منيٍب حاشا ٤بن : قائلهم
كالفرؽ بْب من يغلبو ا٢باؿ لضعفو كمن يغلبو لقوة الوارد عليو أف الذم يغلبو ): قد حبهم أك زارىم كقاؿ أيضان 

لضعفو عالمتو أال ٲبد غّبه، كقصاراه على نفسو، كالذم يغلبو ا٢باؿ لقوتو عالمتو أف ٲبد غّبه، كأقول من ذلك 
أف يسلبو ما أعطاه كذلك ىو الكامل الذم يعطي كيسَبد ككل شيء بقضاء كقدر، كقد شاىدناه غّب ما مرة 

ىذا كإف ما اشتملت عليو ىذه الكلمات من . إْب (....فعل ذلك مع بعض اإلخواف لسوء أدّٔم ك٤بوجب آخر
الغلو الفاحش كالشرؾ الفاضح لغِب عن البياف كقد ٘باكز بو قائلو حٌدان ال يقبل معو تأكيل، كال ينفع معو 

اعتذار، اللهم إال إذا قيل إنو صدر من قائلو ُب حاؿ سلب فيها عقلو، كصار إٔب حاؿ ال ٰبمد عليها، كلكن 
ٍب ذكر عن أٞبد التجا٘ب أف كالمو ٰبوؿ حوؿ . معظموه ال يركف ذلك كال يقبلونو بل يركنو ٧بمدة لو ككرامة
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: كقاؿ ُب كصفو أٞبد التجا٘ب كحديثو عنو. الفناء ككحدة الوجود كأف شعور الوٕب بوجود نفسو يعترب شركان 
أنا معي بدر - ككثّب ما يقرر ىذا ا٤بعُب كيدؿ عليو، كيرشد ٕبالو كمقالو إليو، كينشد ٕبالو على سبيل التمثيل )

الكماؿ حيث ٲبيل قليب ٲبيل، كذلك بأنو قد ٧با السول، فال يشاىد مع اهلل غّبان، ال يرم لسواه نفعان كال ضرٌان، 
بل يشاىد الفعل من اهلل كأنو ىو ا٤بتصرؼ، كالداؿ بفعلو عليو كا٤بتعرؼ، كأف أفعالو كلها مصحوبة با٢بكمة، 
٧بفوفة بالرٞبة، كيرل ا٣بلق كاْلكا٘ب ا٤بسخرة ُب يد غّبه كيعد شهود اإلنساف نفسو أثنينية كيتمثل بلساف حالو 

كعلى ىذا ا٤بعُب صارت حالتو فال . (كجودؾ ذنب ال يقاس بو ذنب: إذا قلت ما أذنبت قالت ٦بيبة: كيقوؿ
إٔب أف قاؿ ُب .... ترل أفعالو كأقوالو كتصرٰباتو كتلوٰباتو ٙبـو إال على الفناء ُب اهلل كالغيبة فيو عما سواه

ٰبيي القلوب، كيربئ من العيوب، يغِب بنظرة، كيوصل إٔب ا٢بضرة، إذا توجو أغُب كأقُب، : (63ص)كصفو 
كىذا لوف آخر من شدة غلو الشيخ ُب . اىػ. إْب... كبلغ ا٤بُب، يتصرؼ ُب أطوار بالقلوب بإذف عالـ الغيوب 

نفسو كغلو أصحابو فيو انتهى بو كّٔم إٔب دعول الفناء ا٤بمقوت، كالقوؿ بوحدة الوجود، إف ذلك إل٢باد ُب 
كمن كمالو رضي اهلل عنو نفوذ بصّبتو الربانية ): ٍب زعم أف شيخو يعلم الغيب فقاؿ. الدين كّٔتاف ككفر مبْب

كفراستو النورانية الٍب ظهر مقتضاىا ُب معرفة أحواؿ اْلصحاب كُب غّبىا من إظهار مضمرات كأخبار ٗبغيبات 
كعلم بعواقب ا٢باجات، كما يَبتب عليها من ا٤بصاّب كاآلفات، كغّب ذلك من اْلمور الواقعات، فيعرؼ أحواؿ 
قلوب اْلصحاب كٙبوؿ حا٥بم، كإبداؿ أعراضهم كانتقاؿ أغراضهم، كحالة إقبا٥بم كإعراضهم، كسائر عللهم 
كأمراضهم، كيعرؼ ما ىم عليو ظاىران كباطنان كما زاد كما نقص كيبْب ذلك ُب بعض اْلحياف كتارة يسَبه رفقان 

كقاؿ ُب حصوؿ شيخو على . (ّٔم من االختبار كاالمتحاف كاتفقت لغّب كاحد معو ُب ذلك قضايا غّب ما مرة
كأما ثواب االسم اْلعظم فقد قاؿ سيدنا رضي اهلل عنو أعطيت من اسم ): اسم اهلل اْلعظم كُب تقدير ثوابو

اهلل العظيم اْلعظم صيغان عديدة كعلمِب كيفية أستخرج ّٔا ما أصيبت تراكيبو كأخربه صلى اهلل عليو كسلم ٗبا 
فيو من الفضل العظيم الذم ال حد لو كال حصر كأخربه صلى اهلل عليو كسلم ٖبواصو العظاـ ككيفية الدعاء بو 
ككيفية سلوكو كىذا اْلمر ٓب يبلغ لنا أحد أنو بلغو غّب سيدنا رضي اهلل عنو؛ ْلنو قاؿ رضي اهلل عنو أعطا٘ب 
سيد الوجود صلى اهلل عليو كسلم االسم اْلعظم ا٣باص بسيدنا علي كـر اهلل كجهو بعد أف أعطا٘ب االسم 

قاؿ سيد الوجود صلى اهلل عليو : اْلعظم ا٣باص ٗبقامو ىو صلى اهلل عليو كسلم ، كقاؿ الشيخ رضي اهلل عنو
كسلم ىذا االسم ا٣باص بسيدنا علي ال يعطى إال ٤بن سبق عند اهلل ُب اْلزؿ أنو يصّب قطبان، ٍب قاؿ رضي اهلل 

ائذف ٕب ُب ٝبع أسراره كٝبع ما احتول عليو، ففعل صلى : ٍب قلت لسيد الوجود صلى اهلل عليو كسلم : عنو
اهلل عليو كسلم ، كأما ما أخربه بو صلى اهلل عليو كسلم عن ثواب االسم اْلعظم الكبّب الذم ىو مقاـ قطب 

فإنو ٰبصل لتاليو : اْلقطاب فقاؿ الشيخ رضي اهلل عنو حاكيان ما أخربه بو سيد الوجود صلى اهلل عليو كسلم 
ُب كل مرة سبعوف ألف مقاـ ُب ا١بنة ُب كل مقاـ سبعوف ألفان من كل شيء ُب ا١بنة كائن من ا٢بور كالقصور 

كسبعوف هنران . كاْلهنار إٔب غاية ما ىو ٨بلوؽ ُب ا١بنة ما عدا ا٢بور كأهنار العسل فلو ُب كل مقاـ سبعوف حوراء
من العسل، ككل ما خرج من فيو ىبطت عليو أربعة من ا٤بالئكة ا٤بقربْب فكتبوه من فيو كصعدكا بو إٔب اهلل 
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اكتبوه من أىل السعادة كاكتبوا مقامو ُب عليْب ُب جوار سيدنا ٧بمد : تعأب كأركه لو فيقوؿ ا١بليل جل جاللو
صلى اهلل عليو كسلم ، ىذا ُب كل لفظة من ذكره، كلو ُب كل مرة ثواب ٝبيع ما ذكر اهلل بو على ألسنة ٝبيع 
... خلقو ُب سائر عوا٤بو كلو ُب كل مرة ثواب ما سبح بو ربنا على لساف كل ٨بلوؽ من أكؿ خلق آدـ إٔب آخره

إٔب أف قاؿ علي  (....إٔب كثّب من ىذا ا٣برص كالتخمْب كالرجم بالغيب ُب تقدير الثواب باآلالؼ ا٤بؤلفة
لو اجتمع ٝبيع ما تلتو اْلمة من القرآف من بعثتو صلى اهلل عليو : ك٩با أماله علينا رضي اهلل عنو قاؿ): حراـز

كسلم إٔب النفخ ُب الصور لفظان لفظان فردان فردان ُب القرآف ما بلغ لفظة كاحدة من االسم اْلعظم كىذا كلو 
بالنسبة لالسم كنقطة ُب البحر احمليط، كىذا ٩با ال علم ْلحد بو، كاستأثر اهلل بو عن خلقو، ككشفو ٤بن شاء 

إف االسم اْلعظم ىو ا٣باص بالذات ال غّبه كىو اسم اإلحاطة كال يتحقق : من عباده، كقاؿ رضي اهلل عنو
ٔبميع ما فيو إال كاحد ُب الدىر كىو الفرد ا١بامع، ىذا ىو االسم الباطن، أما االسم اْلعظم الظاىر فهو اسم 

الرتبة ا١بامع ٤برتبة اْللوىية من أكصاؼ اإللو كمألوىيتو كٙبتو مرتبة أ٠باء التشتيت، كمن ىذه اْل٠باء فيوض 
اْلكلياء فمن ٙبقق بوصف كاف فيضو ٕبسب ذلك االسم، كمن ىذا كانت مقاماُتم ٨بتلفة كأحوا٥بم كذلك 

إذا ذكر الذاكر االسم الكبّب : كٝبيع فيوض ا٤برتبة بعض من فيوض اسم الذات اْلكرب، كقاؿ رضي اهلل عنو
ٱبلق اهلل من ذكره مالئكة كثّبة ال ٰبصي عددىم إال اهلل كلكل كاحد من اْللسنة بعدد ٝبيع ا٤بالئكة 

ا٤بخلوقْب من ذكر االسم كيستغفركف ُب كل طرفة عْب للذاكر أم كل كاحد يستغفر ُب كل طرفة عْب بعدد 
سألت سيد الوجود صلى اهلل عليو كسلم عن فضل : ٝبيع ألسنتو، كىكذا إٔب يـو القيامة، ٍب قاؿ رضي اهلل عنو

فضل ٝبيع : ا٤بسبعات العشر كإف من ذكرىا مرة ٓب تكتب عليو ذنوب سنة، فقاؿ ٕب صلى اهلل عليو كسلم 
علمت أنو أراد صلى اهلل عليو كسلم : اْلذكار كسر ٝبيع اْلذكار ُب االسم الكبّب، فقاؿ الشيخ رضي اهلل عنو

يكتب لذاكر االسم بكل ملك : ٝبيع خواص اْلذكار كفضائلها منطوية ُب االسم الكبّب، ٍب قاؿ رضي اهلل عنو
خلقو اهلل ُب العآب فضل عشرين من ليلة القدر كيكتب لو بكل دعاء كبّب كصغّب ستة كثالثوف ألف ألف مرة 

فمن قدر أف ذاكران ذكر ٝبيع أ٠باء اهلل ُب ٝبيع : بكل مرة من ذكر ىذا االسم الشريف، كقاؿ رضي اهلل عنو
كتاب ]كذكر عمر بن سعيد الفوٌب ُب . اىػ. اللغات تساكم نصف مرة من ذكر االسم من ذكر كل عارؼ

إف اْلكلياء يركف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقظة كإنو ٰبضر كل ٦بلس أك مكاف أراد ٔبسده : [الرماح
كركحو كأنو يتصرؼ ُب أقطار اْلرض ُب ا٤بلكوت كىو ّٔيئتو الٍب كاف عليها قبل كفاتو ٓب يتبدؿ عنو شيء كأنو 
مغيب عن اْلبصار كما غيبت ا٤بالئكة مع كوهنم أحياء بأجسادىم فإذا أراد اهلل أف يراه عبد رفع عنو ا٢بجاب 

فّباه على ىيئتو الٍب كاف ىو عليها، ٍب ذكر ُب ىذا الفصل كثّبان من النقوؿ عن ٝباعة من الصوفية فيها 
حكايات عن رؤية اْلكلياء لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقظة كذكر ُب ىذا الفصل كثّبان من الغرائب 
كا٤بنكرات حوؿ ٦بالس اْلنبياء كاْلقطاب ُب ا٤بسجد ا٢براـ عند الكعبة بأجسادىم كتصرفهم بأنفسهم 

كككالئهم ُب ا٣بلق كذكر فيو أيضان أف اْلنبياء كاْلكلياء ال يبقوف ُب قبورىم بعد الوفاة إال زمانان ٧بدكدان يتفاكت 
إذا نظرت كٙبققت ٔبميع ما تقدـ من أكؿ الفصل ): حسب تفاكت درجاُتم كمراتبهم ٍب ختم الفصل بقولو
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إٔب ىنا ظهر لك ظهوران ال غبار عليو أف اجتماع القطب ا٤بكتـو كالربزخ ا٤بختـو شيخنا أٞبد بن ٧بمد التجا٘ب 
سقانا اهلل تعأب من ٕبره بأعظم اْلكا٘ب، كرزقنا جواره ُب دار التها٘ب رضي اهلل تعأب عنو كأرضاه كعنا بو بسيدنا 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، يقظة ال منامان كأخذه رضي اهلل عنو كأرضاه كعنا بو عن سيدنا جده رسوؿ 

اهلل صلى اهلل عليو كسلم مشافهة منو إليو رضي اهلل تعأب عنو كأرضاه كعنا بو كأعاد علينا من بركاتو دنيا كبرزخان 
كأخرل كحضور النيب صلى اهلل عليو كسلم كمعو ا٣بلفاء اْلربعة رضي اهلل عنهم بأجسادىم كأركاحهم قراءة 
جوىرة الكماؿ كعند أم ٦بلس خّب أك أم مكاف شاؤكا كال ينكره إال الطلبة ا١بهلة اْلغبياء كا٢بسدة ا٤بردة 

كقد غال عمر بن سعيد الفوٌب ُب تعظيم شيخو أٞبد بن ٧بمد . (اْلشقياء ال مهدم إال من ىداه اهلل تعأب
التجا٘ب فزعم أنو خاًب اْلكلياء كسيد العارفْب كأنو ال يتلقن كاحد من اْلكلياء فيضان من نيب اهلل إال عن طريقو 

ُب ذكر فضل شيخنا رضي اهلل عنو كأرضاه : الفصل السادس كالثالثوف): من حيث ال يشعر بو ذلك الوٕب قاؿ
كعنا بو كبياف أنو ىو خاًب اْلكلياء كسيد العارفْب كإماـ الصديقْب ك٩بد اْلقطاب كاْلغواث كأنو ىو القطب 
ا٤بكتـو كالربزخ ا٤بختـو الذم ىو الواسطة بْب اْلنبياء كاْلكلياء ٕبيث ال يتلقن كاحد من اْلكلياء من كرب شأنو 

إف ىذه . (كمن صغر فيضان من حضرة نيب إال بواسطتو رضي اهلل تعأب عنو من حيث ال يشعر بو ذلك الوٕب
الكلمات ناطقة بالشرؾ الصريح، كالكذب ا٤بكشوؼ، كالغلو ا٤بمقوت، فقد جعل شيخو أعلى مرتبة من 

الصحابة كسائر القركف الثالثة من شهد ٥بم الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم بأهنم خّب القركف بلو من سواىم من 
أف بعض من ٓب يكن لو ُب العلم كال ُب نفحات أىل اهلل من خالؽ قد يورد علينا : الصا٢بْب ٍب ذكر ما نصو

أنو يقوؿ : ثانيهما. إف الشيخ رضي اهلل عنو كأرضاه مدح نفسو كزكاىا كذلك مذمـو: أنو يقوؿ: أك٥بما: إيرادين
أف الفيوض الٍب تفيض من ذات سيد الوجود تتلقاىا : إف قوؿ الشيخ رضي اهلل تعأب عنو كأرضاه كعنا بو

ذكات اْلنبياء ككل ما فاض كبرز من ذكات اْلنبياء تتلقاه ذاٌب، كمِب يتفرؽ على ٝبيع ا٣بالئق من نشأة العآب 
إٔب النفخ ُب الصور كيدخل فيو ٝبيع الصحابة رضواف اهلل تعأب عليهم فيكوف أفضل من ٝبيع الصحابة رضي 

كال يشرب كٕب كال يسقى إال من ٕبرنا : اهلل تعأب عنهم كذلك باطل ككذا قولو رضي اهلل عنو كأرضاه كعنا بو
من نشأة العآب إٔب النفخ ُب الصور، ككذلك قولو رضي اهلل عنو كأرضاه كعنا بو إذا ٝبع اهلل تعأب خلقو ُب 

يا أىل احملشر، ىذا إمامكم الذم كاف مددكم منو : ا٤بوقف ينادم مناد بأعلى صوتو يسمعو كل من با٤بوقف
ككذا قولو رضي اهلل عنو كأرضاه كعنا بو ركحو صلى اهلل عليو كسلم كركحي ىكذا مشّبان بإصبعيو السبابة 

كالوسطى ركحو صلى اهلل عليو كسلم ٛبد الرسل كاْلنبياء عليهم الصالة كالسالـ كركحي ٛبد اْلقطاب كالعارفْب 
قدمام ىاتاف على رقبة كل كٕب هلل : ككذا قولو رضي اهلل عنو كأرضاه كعنا بو، كاْلكلياء من اْلزؿ إٔب اْلبد

إف مقامنا عند اهلل ُب : ككذا قولو رضي اهلل تعأب عنو كأرضاه كعنا بو، تعأب من لدف آدـ إٔب النفخ ُب الصور
اآلخرة ال يصلو أحد من اْلكلياء كال يقاربو من كرب شأنو كال من صغر، كإف ٝبيع اْلكلياء من الصحابة إٔب 

أعمار الناس كلها : النفخ ُب الصور ليس فيهم من يصل مقامنا، ككذا قولو رضي اهلل عنو كأرضاه كعنا بو
. ذىبت ٦بانان إال أعمار أصحاب الفاتح ٤با أغلق فقد فازكا بالربح دنيا كأخرل كال يشغل ّٔا عمره إال السعيد
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كذكر علي حراـز عن أٞبد بن ٧بمد التجا٘ب ُب سياؽ الكالـ على ا٤بفاضلة بْب تالكة القرآف كالصالة على 
أف تالكة القرآف أفضل من حيث إنو كالـ اهلل كمن حيث ما دؿ عليو من العلـو : النيب صلى اهلل عليو كسلم 

إف ىاتْب ا٢بيثيتْب ال يبلغ فضل القرآف فيهما إال عارؼ باهلل قد ): ٍب قاؿ ما نصو.. كا٤بعارؼ كاآلداب
انكشفت لو ٕبار ا٢بقائق فهو أبدان يسبح ُب ١بجها، فصاحب ىذه ا٤برتبة ىو الذم يكوف القرآف ُب حقو 
أفضل من ٝبيع اْلذكار كالكالـ ٢بوز الفضيلتْب؛ لكونو يسمعو من الذات ا٤بقدسة ٠باعان صرٰبان ال ُب كل 

كىي من عرؼ معا٘ب : كا٤برتبة الثانية ُب القرآف دكف ىذه. كقت كإ٭با ذلك ُب استغراقو كفنائو ُب اهلل تعأب
القرآف ظاىران كألقى ٠بعو عند تالكتو كأنو يسمعو من اهلل يقصو عليو، كيتلوه عليو مع كفائو با٢بدكد فهذا أيضان 

رجل ال يعلم شيئان من معانيو ليس إال سرد حركفو كال يعلم ما : كا٤برتبة الثالثة. الحق با٤برتبة اْلكٔب إال أنو دكهنا
تدؿ عليو من العلـو كا٤بعارؼ فهذا إف كاف مهتديان كسائر اْلعاجم الذين ال يعلموف معا٘ب العربية إال أنو يعتقد 

أنو كالـ اهلل كيلقي ٠بعو عند تالكتو معتقدان أف اهلل يتلو عليو تالكة ال يعلم معناىا، فهذا الحق ُب الفضل 
رجل يتلو القرآف سواء علم معانيو أك ٓب يعلم إال أنو : كا٤برتبة الرابعة. با٤برتبتْب إال أنو منحط عنهما بكثّب كثّب

متجرئ على معصية اهلل غّب متوقف عن شيء منها فهذا ال يكوف القرآف ُب حقو أفضل بل كلما ازداد تالكة 
فػىلىٍن يػىٍهتىديكا ): إٔب قولو (كىمىٍن أىٍظلىمي ٩بٍَّن ذيكّْرى بً يىاًت رىبًّْو ): ازداد ذنبان كتعاظم عليو ا٥بالؾ، يشهد لو قولو تعأب

ا  فمثل : )ٍب قاؿ ما نصو( ... كى٥بىيٍم عىذىابه عىًظيمه : )إٔب قولو( ..... كىٍيله ًلكيلّْ أىفَّاؾو أىثًيمو : )، كقولو (ًإذنا أىبىدن
ىذا ال يكوف القرآف ُب حقو أفضل من الصالة على النيب صلى اهلل عليو كسلم كصاحب ا٤برتبة الرابعة الصالة 

فإذا عرؼ ذلك : )، كبعد أف بْب ذلك قاؿ ما نصو(على النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب حقو أفضل من القرآف
بأف للعارؼ بو أف ما ُب طريق العامة غطاء غطى اهلل بو أسرار القرآف كتركت أسرار القرآف كمذاقات أىل 
ا٣بصوص من كراء أطوار ا٢بس كالعقل ا٤بدركاف ُب أمر العامة فيجب كتمو على كل من علمو إذ ٓب يرد 

يا عبد السوء، لو أخربت الناس ٗبساكيك لرٝبوؾ . سبحانو كتعأب إظهاره إال للخاصة العليا من خلقو
. ال تفعل: كعزتك لو أخربت الناس ٗبا كشفت ٕب من سعة رٞبتك ٤با عبدؾ أحد، فقاؿ لو: با٢بجارة، فقاؿ لو

ٍب ذكر علي حراـز ما زعمو أٞبد التجا٘ب من . فسكت، انتهى ما أماله علينا شيخنا أبو العباس التيجا٘ب
كسألتو رضي اهلل عنو عن قولو : كقاؿ علي حراـز. (183ص) [ا١بوىر]مباسطة الرب ْليب يزيد مرة أخرل ُب 

نػىهيمىا بػىٍرزىخه ): تعأب ، ٕبر اْللوىية: معُب البحرين: اآلية ، فأجاب رضي اهلل عنو بقولو (مىرىجى اٍلبىٍحرىٍيًن يػىٍلتىًقيىاًف بػىيػٍ
كىو الربزخ بينهما صلى اهلل عليو كسلم لوال ، كىو الذم كقع عليو كن، كٕبر ا٣بليقة، كٕبر الوجود ا٤بطلق

برزخيتو صلى اهلل عليو كسلم الحَبؽ ٕبر ا٣بليقة كلو من ىيبة جالؿ الذات، قاؿ سيدنا رضي اهلل عنو ٕبر 
ا٣بليقة ٕبر اْل٠باء كالصفات فما ترل ذرة ُب الكوف إال كعليها اسم أك صفة من صفات اهلل كٕبر اْللوىية ىو 
: ٕبر الذات ا٤بطلقة الٍب ال تكيف كال تقع العبارة عنها، يلتقياف لشدة القرب الواقع بينهما، قاؿ سبحانو كتعأب

كال ٱبتلطاف ال ٚبتلط اْللوىية با٣بليقة كال ا٣بليقة باْللوىية فكل  (كى٫بىٍني أىقٍػرىبي إًلىٍيًو ًمٍنكيٍم كىلىًكٍن الى تػيٍبًصريكفى )
منهما ال يبغي على اآلخر للحاجز الذم بينهما كىي الربزخية العظمى الٍب ىي مقامو صلى اهلل عليو كسلم 
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فالوجود كلو عائش بدكاـ بقائو ٙبت حجابيتو صلى اهلل عليو كسلم استتاران بو عن سبحات ا١بالؿ الٍب لو 
تبدت بال حجاب الحَبؽ الوجود كلو كصار ٧بض العدـ ُب أسرع من طرفة عْب، فاْللوىية قائمة ُب حدكدىا 
كا٣بليقة قائمة ُب حدكدىا كل منهما يلتقياف كال ٱبتلطاف للربزخية الٍب بينهما ال يبغياف أعِب ال ٱبتلط أحدٮبا 

كسألتو رضي اهلل عنو عن دائرتو صلى اهلل . انتهى ما أماله علينا رضي اهلل عنو من حفظو كلفظو. على اآلخر
صلى اهلل عليو كسلم  ): ىي دائرة السعادة الٍب كقع عليها قولو تعأب: عليو كسلم فأجاب رضي اهلل عنو بقولو

البيت، كل ... كلن ترل من كٕب غّب منتصر: قاؿ البوصّبم رضي اهلل عنو) فىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم ٰبىٍزىنيوفى  (
لن ترل : من ٓب ينتصر بالنيب صلى اهلل عليو كسلم ال حظ لو ُب كالية اهلل، كىو معُب قوؿ الشيخ رضي اهلل عنو

ىذه طامة أخرل طامة التالعب ب يات القرآف كٙبريفها عن مواضعها كتأكيل ٥با ٗبا ال . إْب اىػ....... من كٕب
: ذكر عمر بن سعيد الفوٌب. تدؿ عليو ُب لغة العرب، بل ٗبا ٛبجو العقوؿ السليمة كيسخر منو أكلوا اْللباب

أين السيد ٧بمد الغإب؟ فجعل أصحابو ينادكف أين السيد : أف الشيخ أٞبد التجا٘ب قاؿ ذات ليلة ُب ٦بلسو
٧بمد الغإب؟ على عادة الناس مع الكبّب إذا نادل أحدان، فلما حضر بْب يدم الشيخ قاؿ رضي اهلل عنو 

ككاف ال ٱبافو ْلنو من - قدمام ىاتاف على رقبة كل كٕب هلل تعأب، كقاؿ سيدم ٧بمد الغإب : كأرضاه كعنا بو
أنت ُب الصحو كالبقاء أك ُب السكر كالفناء؟ فقاؿ رضي اهلل عنو كأرضاه : يا سيدم- أكابر أحبابو كأمرائهم 

ما تقوؿ بقوؿ سيدم عبد القادر رضي : قلت: أنا ُب الصحو كالبقاء ككماؿ العقل كهلل ا٢بمد، كقاؿ: كعنا بو
أىل عصره، كأما أنا : صدؽ رضي اهلل عنو، يعِب: قدمي ىذه على رقبة كل كٕب هلل تعأب؟ فقاؿ: اهلل عنو
يا سيدم، : فقلت لو: قدمام ىاتاف على رقبة كل كٕب هلل تعأب من لدف آدـ إٔب النفخ ُب الصور، قاؿ: فأقوؿ

: ال يقولو أحد بعدم، قاؿ: فكيف تقوؿ إذا قاؿ أحد بعدؾ مثل ما قلت؟ فقاؿ رضي اهلل عنو كأرضاه كعنا بو
يا سيدم، قد حجرت على اهلل تعأب كاسعان أٓب يكن اهلل تعأب قادران على أف يفتح على كٕب فيعطيو من : فقلت

فقاؿ ! الفيوضات كالتجليات كا٤بنح كا٤بقامات كا٤بعارؼ كالعلـو كاْلسرار كالَبقيات كاْلحواؿ أكثر ٩با أعطاؾ
بلى قادر على ذلك كأكثر منو لكن ال يفعلو؛ ْلنو ٓب يرده، أٓب يكن قادران على : رضي اهلل عنو كأرضاه كعنا بو

بلى، لكنو : قلت: أف ينبئ أحدان كيرسلو إٔب ا٣بلق كيعطيو أكثر ٩با أعطى ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم ، قاؿ
ىذا مثل ذلك ما أراده ُب اْلزؿ، : تعأب ال يفعلو؛ ْلنو ما أراده ُب اْلزؿ، فقاؿ رضي اهلل عنو كأرضاه كعنا بو

كٓب يسبق بو علمو تعأب، فإف قلت ما صورة برزخية القطب ا٤بكتـو ا٤بعرب عنو عند العارفْب كالصديقْب كأفراد 
: اْلحباب كجواىر اْلقطاب، ٔبواىر ا١بواىر، كبرزخ الربازخ كاْلكابر، فا١بواب كاهلل تعأب ا٤بوفق ٗبنو للصواب

حضرة ا٢بقيقة اْلٞبدية كىي ُب : اْلكٔب: اعلم كفقِب اهلل كإياؾ ٤با ٰببو كيرضاه أف ا٢بضرات ا٤بستفيضة سبع
غيب من غيوب اهلل تعأب فلم يطلع أحد على ما فيها من ا٤بعارؼ كالعلـو كاْلسرار  [جواىر ا٤بعإب]

كالفيوضات كالتجليات كاْلحواؿ العلية كاْلخالؽ الزكية فما ذاؽ منها أحد شيئان كال ٝبيع الرسل كالنبيْب 
فما ناؿ أحد منها شيئان اختص ّٔا صلى اهلل عليو : إٔب أف قاؿ... اختص صلى اهلل عليو كسلم كحده ٗبقامو

حضرة ا٢بقيقة احملمدية فمنها كما ُب جواىر ا٤بعا٘ب كل مدارؾ : كالثانية. كسلم لكماؿ عزىا كغاية علوىا
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النبيْب كا٤برسلْب كٝبيع ا٤بالئكة كا٤بقربْب كٝبيع اْلقطاب كالصديقْب كٝبيع اْلكلياء كالعارفْب إٔب أف قاؿ ككل 
ما أدركو ٝبيع ا٤بوجودات من العلـو كا٤بعارؼ كالفيوضات كالتجليات كالَبقيات كاْلحواؿ كا٤بقامات كاْلخالؽ 

ا٢بضرة الٍب فيها حضرات سادتنا اْلنبياء على اختالؼ : كالثالثة. إ٭با ىو كلو من فيض حقيقتو احملمدية
أذكاقهم كمراتبهم كأىل ىذه ا٢بضرة ىم الذين يتلقوف كل ما فاض كبرز من حضرة ا٢بقيقة احملمدية كما قاؿ 

إف الفيوض الٍب تفيض من ذات : شيخنا رضي اهلل عنو كأرضاه كعنا بو مشّبان إٔب أىل ىذه ا٢بضرة بقولو
الوجود صلى اهلل عليو كسلم تتلقاىا ذكات اْلنبياء كبقولو رضي اهلل عنو كأرضاه كعنا بو ركحو صلى اهلل عليو 
كسلم ٛبد الرسل كاْلنبياء إال أف ٣باًب اْلكلياء مشربان من النيب صلى اهلل عليو كسلم مع اْلنبياء عليهم الصالة 

حضرة خاًب اْلكلياء الذم يتلقى : كالرابعة. كالسالـ كال اطالع لو عليو كما سيأٌب اآلف قريبان اف شاء اهلل تعأب
كما قاؿ رضي اهلل عنو ، ٝبيع ما فاض بو من ذكات اْلنبياء ْلنو رضي اهلل عنو كأرضاه كعنا بو ىو برزخ الربازخ

إف الفيوض الٍب تفيض من ذات سيد الوجود صلى اهلل عليو : كأرضاه كعنا بو مشّبان إٔب ىذه ا٢بضرة بقولو
كسلم تتلقاىا ذكات اْلنبياء ككل ما فاض كبرز من ذكاتو اْلنبياء تتلقاه ذاٌب، كمِب يتفرؽ على ٝبيع ا٣بالئق 

من نشأة العآب إٔب النفخ ُب الصور كخصصت بعلـو بيِب كبينو منو إٔب مشافهة ال يعلمها إال اهلل عز كجل بال 
أنا سيد اْلكلياء كما كاف صلى اهلل عليو كسلم سيد اْلنبياء كبقولو رضي اهلل عنو كأرضاه كعنا : كاسطة، كبقولو

ال يشرب كٕب كال يسقى إال من ٕبرنا من نشأة العآب إٔب النفخ ُب الصور، كبقولو رضي اهلل عنو كأرضاه : بو
يا أىل : إذا ٝبع اهلل تعأب خلقو ُب ا٤بوقف ينادم مناد بأعلى صوتو حٌب يسمع كل من ُب ا٤بوقف: كعنا بو

احملشر، ىذا إمامكم الذم كاف مددكم منو كبقولو رضي اهلل عنو كأرضاه كعنا بو مشّبان بأصبعيو السبابة 
كالوسطى ركحي كركحو صلى اهلل عليو كسلم ىكذا، ركحو صلى اهلل عليو كسلم ٛبد الرسل كاْلنبياء كركحي ٛبد 
اْلقطاب كالعارفْب كاْلكلياء من اْلزؿ إٔب اْلبد كبقولو رضي اهلل عنو كأرضاه كعنا بو إف القطب ا٤بكتـو ىو 
الواسطة بْب اْلنبياء كاْلكلياء فكل كٕب هلل تعأب من كرب شأنو كمن صغر ال يتلقى فيضان من حضرة نيب إال 

كمدده ا٣باص بو إ٭با يتلقاه منو صلى اهلل . بواسطتو رضي اهلل تعأب عنو كأرضاه كعنا بو من حيث ال يشعر بو
عليو كسلم كال اطالع ْلحد من اْلنبياء عليهم الصالة كالسالـ على فيضو ا٣باص بو ْلف لو مشربان معهم منو 

حضرة أىل طريقتو ا٣باصة ّٔم إٔب ىذه ا٢بضرة، أشار الشيخ رضي اهلل تعأب : كا٣بامسة. صلى اهلل عليو كسلم 
يا ربنا، ما : لو اطلع أكابر اْلقطاب على ما أعد اهلل ْلىل ىذه الطريقة لبكوا كقالوا: عنو كأرضاه كعنا بو بقولو

ال مطمع ْلحد من اْلكلياء ُب مراتب أصحابنا حٌب : أعطيتنا شيئان، كبقولو رضي اهلل عنو كأرضاه كعنا بو
كل : كبقولو رضي اهلل عنو كأرضاه كعنا بو: اْلقطاب الكبار ما عدا أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

الطرائق تدخل عليها طريقتنا فتبطلها، كطابعنا يركب على كل طابع ال ٰبمل طابعنا غّبه كبقولو رضي اهلل عنو 
من ترؾ كردان من أكراد الشيخ ْلجل الدخوؿ ُب طريقتنا ىذه احملمدية الٍب شرفها اهلل تعأب : كأرضاه كعنا بو

على ٝبيع الطرؽ آمنو اهلل تعأب ُب الدنيا كاآلخرة فال ٱباؼ من شيء يصيبو ال من اهلل كال من رسولو كال من 
شيخو أيٌان كاف من اْلحياء أك اْلموات، كأما من دخل زمرتنا كتأخر عنها كدخل غّبىا ٙبل بو ا٤بصائب دنيا 
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كىذه ْلنو قد ثبت أكؿ ىذا الفصل أف صاحبها رضي اهلل عنو كأرضاه كعنا بو : كأخرل كال يفلح أبدان، قلت
كالصديقْب كاْلغواث، كمن ترؾ ا٤بستمد .... ىو ا٣بتم ا٤بمد الذم يستمد منو من سواه من اْلكلياء كالعارفْب

كرجع إٔب ا٤بمد فال لـو عليو كال خوؼ، ٖبالؼ من ترؾ ا٤بمد كرجع إٔب ا٤بستمد، كبقولو رضي اهلل عنو كأرضاه 
كليس ْلحد من الرجاؿ أف يدخل كافة أصحابو ا١بنة بغّب حساب كال عقاب كلو عملوا من الذنوب : كعنا بو

ما عملوا كبلغوا من ا٤بعاصي ما بلغوا إال أنا كحدم ككراء ذلك ٩با ذكر ٕب فيهم كضمنو صلى اهلل عليو كسلم 
ككجو تقدٙب حضرة أىل طريقتو على ا٢بضرة الٍب : قلت. أمر ال ٰبل ٕب ذكره كال يرل كال يعرؼ إال ُب اآلخرة

فيها حضرات الشيوخ الذين ىم أىل الطرؽ من سادتنا اْلكلياء رضي اهلل عنهم ظاىر؛ ْلف أىل طريقتو ىم 
أكؿ من يفيض عليهم ما يستمده من ا٢بضرة احملمدية كمن حضرات سادتنا اْلنبياء عليهم من اهلل تعأب أفضل 
الصالة كأًب السالـ كمن ىنا صار ٝبيع أىل طريقتو أعلى مرتبة عند اهلل تعأب ُب اآلخرة من أكابر اْلقطاب 

ا٢بضرة الٍب فيها حضرات سادتنا اْلكلياء : كالسادسة. كإف كاف بعضهم ُب الظاىر من ٝبلة العواـ احملجوبْب
رضي اهلل تعأب عن ٝبيعهم كىي مستمدة من حضرة خاٛبهم اْلكرب ٝبيع ما نالوا كإليها يشّب قوؿ شيخنا 

فلكل شيخ من أىل اهلل تعأب حضرة ال : أٞبد رضي اهلل عنو كأرضاه كعنا بو كما ُب جواىر ا٤بعا٘ب بقولو
.  اىػ. ا٢بضرة الٍب فيها حضرات تالميذىم: كالسابعة. يشاركو فيو أحد

. ا٤بوضوع الثالث حكم الشريعة فيمن يعتقد ىذه العقيدة 
جواىر ا٤بعا٘ب ]إف ما تقدـ ُب اإلعداد من بدع التيجانية قليل من كثّب ٩با ذكره علي حراـز ُب كتابو 

كٮبا من [ رماح حزب الرحيم على ٫بور حزب الرجيم]كما ذكره عمر بن سعيد الفوٌب ُب كتابو  [كغاية اْلما٘ب
إف ما ذكر ُب اْلعداد إ٭با ىو ٭باذج ْلنواع من بدع . أكسع كتب التيجانية كأكثقها ُب نظر أىل ىذه الطريقة

التيجانية تتجلى فيها عقائدىم كتكفي ٤بن عرضها على أصوؿ الشريعة من كتاب اهلل كسنة رسولو صلى اهلل 
كنلخص فيما يلي ٝبلة من عقائدىم . عليو كسلم أف ٰبكم على كل من يعتقد ىذه العقائد ا٤ببتدعة ا٤بنكرة

غلو أٞبد بن ٧بمد التجا٘ب مؤسس الطريقة كغلو أتباعو فيو غلٌوان جاكز ا٢بد حٌب أضفى : الٍب تضمنها البحث
إٲبانو بالفناء ككحدة الوجود . بل صفات الربوبية كاإل٥بية كتبعو ُب ذلك مريدكه، على نفسو خصائص الرسالة

زعمو رؤية . بل زعم أنو ُب الذركة العليا من ذلك كصدقو فيو مريدكه ف منوا بو كاعتقدكه، كزعمو ذلك لنفسو
النيب صلى اهلل عليو كسلم يقظة، كتلقْب النيب صلى اهلل عليو كسلم إياه الطريقة التيجانية كتلقيو كردىا كاإلذف 

تصرٰبو بأف ا٤بدد يفيض من اهلل على . لو يقظة ُب تربية ا٣بلق كتلقينهم ىذا الورد كاعتقاد مريديو كأتباعو ذلك
النيب صلى اهلل عليو كسلم أكالن، ٍب يفيض منو على اْلنبياء، ٍب يفيض من اْلنبياء عليو، ٍب منو يتفرؽ على ٝبيع 

ا٣بلق من آدـ إٔب النفخ ُب الصور، كيزعم أنو يفيض أحيانان من النيب صلى اهلل عليو كسلم عليو مباشرة ٍب 
ُتجمو على اهلل كعلى كل كٕب هلل كسوء أدبو . يفيض منو على سائر ا٣بليقة كيؤمن مريدكه بذلك كيعتقدكنو

فيما زعموا قدمي على : إف عبد القادر ا١بيال٘ب قاؿ: قدمام على رقبة كل كٕب، فلما قيل لو: معهم إذ يقوؿ
صدؽ كلكن ُب عصره أما أنا فقدمام على رقبة كل كٕب من آدـ إٔب النفخ ُب الصور، فلما : رقبة كل كٕب، قاؿ
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بلى، كلكن ال يفعل، كما أنو قادر على أف : أليس اهلل قادران على أف يوجد بعدؾ كلٌيان فوؽ ذلك؟، قاؿ: قيل لو
دعواه كذبان . يوجد نبيان بعد ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم ، كلكنو ال يفعل، كمريدكه يؤمنوف بذلك كيدافعوف عنو

إ٢باده . أنو يعلم الغيب كما ٚبفي الصدكر كأنو يصرؼ القلوب كتصديق مريديو ذلك كعده من ٧بامده ككراماتو
مىرىجى ): ُب آيات اهلل كٙبريفها عن مواضعها ٗبا يزعمو تفسّبان إشاريٌان كما سبق ُب اْلعداد من تفسّبه قولو تعأب

نػىهيمىا بػىٍرزىخه الى يػىٍبًغيىاًف  تفضيلو الصالة على النيب . كيعتقد مريدكه أف ذلك من الفيض اإل٥بي (اٍلبىٍحرىٍيًن يػىٍلتىًقيىاًف بػىيػٍ
. صلى اهلل عليو كسلم على تالكة القرآف بالنسبة ٤بن يزعم أهنم أىل ا٤برتبة الرابعة كىي ا٤برتبة الدنيا ُب نظره

زعمو ىو كأتباعو أف مناديان ينادم يـو القيامة كالناس ُب ا٤بوقف بأعلى صوتو يا أىل ا٤بوقف ىذا إمامكم الذم 
زعمو أف كل من كاف ٘بانٌيان يدخل ا١بنة دكف حساب كال عذاب مهما فعل . إْب.. كاف منو مددكم ُب الدنيا

زعمو أف من كاف على طريقتو كتركها إٔب غّبىا من الطرؽ الصوفية تسوء حالو كٱبشى عليو سوء . من الذنوب
زعمو أنو ٯبب على ا٤بريد أف يكوف بْب يدم شيخو كا٤بيت بْب يدم ا٤بغسل ال . العاقبة كا٤بوت على الكفر

زعمو أنو أكٌب اسم اهلل . إْب.. ٓب كال كيف كال عالـ كال ْلم شيء: بل يستسلم لشيخو فال يقوؿ، اختيار لو
اْلعظم، علمو إياه النيب صلى اهلل عليو كسلم ٍب ىوؿ أمره كقدر ثوابو باآلالؼ ا٤بؤلفة من ا٢بسنات، خرصان 

زعمو أف اْلنبياء كا٤برسلْب كاْلكلياء ال ٲبكثوف ُب . كٚبمينان كرٝبان بالغيب كاقتحامان ْلمر ال يعلم إال بالتوقيف
قبورىم بعد ا٤بوت إال زمنان ٧بدكدان يتفاكت بتفاكت مراتبهم كدرجاُتم ٍب ٱبرجوف من قبورىم بأجسادىم كما 

زعمو أف النيب صلى اهلل عليو . كانوا من قبل إال أف الناس ال يركهنم كما أهنم ال يركف ا٤بالئكة مع أهنم أحياء
إٔب غّب ذلك ٩با لو عرض على . إْب.. كسلم ٰبضر ٔبسده ٦بالس أذكارىم كأكرادىم ككذا ا٣بلفاء الراشدكف

أصوؿ اإلسالـ اعترب شركان كإ٢بادان ُب الدين كتطاكالن على اهلل كرسولو كتشريعو كتضليال للناس كتبجحان منهم 
.  كباهلل التوفيق. ىذا ما تيسر كاهلل ا٤بوفق. إْب.. بعلمو الغيب

.  كصلى اهلل على نبينا ٧بمد ، كآلو كصحبو كسلم
.  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء 

عضو   نائب    رئيس اللجنة          الرئيس  
عبد اهلل بن عبد الرٞبن بن غدياف  عبد الرزاؽ عفيفي   عبدالعزيز بن عبد اهلل بن باز 
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الطريقة القادرية  
 

: ًب توجيو سؤاؿ للجنة الدائمة للبحوث كاالفتاء برئاسة عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز الطريقة القادرية 
( : 1304)فتول رقم 

يطلب فيو السائل إعطاءه فكرة عن الطائفة القادرية، كيذكر أنو قرأ كتابا من كتب ىذه الطائفة : س
الفيوضات الربانية ُب ا٤ب ثر كاْلكراد القادرية فوجد فيو قصيدة تتضمن دعاكل كم ثر لشيخ الطريقة : يسمى

. القادرية فهل ما فيها حق أك باطل؟ كقد أرسل السائل القصيدة مع استفتائو إلفتائو عما فيها
إف القصيدة الٍب أرسلها ا٤بستفٍب ليعرؼ ما فيها ىل ىو حق أك باطل تدؿ على أف قائلها جاىل : ج

فيدعي أف كل علـو العلماء مستقاة من علمو كفركع لو، كأف سلوؾ . يدعي لنفسو دعاكل كلها كفر كضالؿ
العباد إ٭با ىو ٗبا فرضو كسنو ٥بم، كأنو يقدر على إغالؽ ا١بحيم بعظمتو لوال سابق عهد من الرسوؿ، كأنو 

يغيث من كَب لو من ا٤بريدين كينجيو من الباليا كٰبميو ُب الدنيا كاآلخرة كيؤمنو من ا٤بخاكؼ كٰبضر معو ا٤بيزاف 
. يـو القيامة

فهذه الدعاكل الكاذبة ال تصدر إال من جاىل ال يعرؼ قدر نفسو، فإف كماؿ العلم هلل كحده كإف 
شئوف اآلخرة كمقاليد اْلمور إٔب اهلل كحده ال إٔب ملك مقرب كال إٔب نيب مرسل كال لصاّب ما من الصا٢بْب، 

قيٍل ال أىٍمًلكي لًنػىٍفًسي نػىٍفعنا كىال ضىرِّا ًإال }: أف يتلو على اْلمة قولو تعأب- كىو خّب خلقو - كقد أمر اهلل رسولو 
ٍستىٍكثػىٍرتي ًمنى ا٣بٍىٍّبً كىمىا مىسًَِّبى السُّوءي ًإٍف أىنىا ًإال نىًذيره كىبىًشّبه لًقىٍوـو  مىا شىاءى اللَّوي كىلىٍو كيٍنتي أىٍعلىمي اٍلغىٍيبى الى

ا}:  كقولو تعأب{يػيٍؤًمنيوفى  ّبى٘ب ًمنى اللًَّو أىحىده كىلىٍن أىًجدى } {قيٍل ًإ٘بّْ ال أىٍمًلكي لىكيٍم ضىرِّا كىال رىشىدن قيٍل ًإ٘بّْ لىٍن ٯبًي
ا  كقد أمر النيب صلى اهلل عليو كسلم ألصق الناس بو كأقرّٔم إليو رٞبا كأكالىم ٗبعركفو أف {ًمٍن ديكنًًو ميٍلتىحىدن

ينقذكا أنفسهم من عذاب اهلل باإلٲباف بو سبحانو كالعمل بشريعتو، كأخربىم أنو ال يغِب عنهم من اهلل شيئا، 
نفسي، نفسي، فكيف ٲبلك شيخ : كأخرب أف آدـ كنوحا كإبراىيم كموسى كعيسى يقوؿ كل منهم يـو القيامة

الطريقة القادرية أك غّبه من ا٤بخلوقْب أف ينجي مريديو كأف ٰبمي من كَب لو بعهده كيغيثو كٰبضر معو عند كزف 
ككيف ٲبلك أف يغلق أبواب ا١بحيم بعظمتو؟ إف ىذا ٥بو البهتاف ا٤ببْب كالكفر الصراح ! أعمالو يـو القيامة؟
. بشريعة رب العا٤بْب

لقد زاد صاحب ىذه القصيدة ُب غلوه ك٘باكز حد ا٢بس كالعقل كالشرع، فادعى أنو كاف بنور ٧بمد قبل 
أف يكوف ا٣بلق، كأنو كاف ُب قاب قوسْب اجتماع اْلحبة أم مع جربيل ك٧بمد عليهما الصالة كالسالـ، كأنو 
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كاف مع نوح عليو السالـ ُب السفينة كشاىد الطوفاف على كف قدرتو، كأنو كاف مع إبراىيم عليو السالـ حْب 
ألقي ُب النار، كأف ىذه النار بردت بدعوتو، كأنو كاف مع إ٠باعيل، كأنو ما نزؿ الكبش إال بفتواه أك فتوتو، كأنو 

كاف مع يعقوب عليو السالـ حينما أصيب بصره، كأف عينيو ما برئتا إال بتفلتو، كأنو ىو الذم أقعد إدريس 
عليو السالـ ُب جنة الفردكس، كأنو كاف مع موسى عليو السالـ حْب مناجاتو لربو، كأف عصا موسى مستمدة 

من عصاه، كأنو كاف مع عيسى ُب ا٤بهد، كأنو ىو الذم أعطى داكد حسن الصوت ُب القراءة، بل ادعى 
: ادعى أنو ىو اهلل ُب اْلبيات الثالثة من قصيدتو كأصرحها قولو: أفحش من ذلك

أنا الواصف ا٤بوصوؼ شيخ الطريقة ... أنا الواحد الفرد الكبّب بذاتو 
. تعأب اهلل عن ذلك علوا كبّبا، فأم كفر بعد ىذا الكفر كالعياذ باهلل؟

فيا أيها اْلخ ا٤بستفٍب يكفيك من شر ٠باعو كيغنيك عن معرفة تفاصيل تاريخ كسّبة القادرية ما ُب 
قصيدة شيخ ىذه الطائفة من البهتاف كالكفر كالطغياف، كاجتهد ُب معرفة ا٢بق من كتاب اهلل 

تعأب كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم، كبياف السلف الصاّب من الصحابة كتابعيهم للكتاب كالسنة 
النبوية الصحيحة مع اعتقادنا أف الشيخ عبد القادر ا١بيال٘ب الذم تنسب إليو ىذه الطريقة برمء من ىذه 

. القصيدة براءة الذئب من دـ ابن يعقوب، كأتباعو يكذبوف عليو كثّبا كينسبوف إليو ما ىو برمء منو
. كصلى اهلل على نبينا ٧بمد، كآلو كصحبو كسلم. كباهلل التوفيق

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء 
الرئيس ... نائب رئيس اللجنة ... عضو ... عضو 

عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ... عبد الرزاؽ عفيفي ... عبد اهلل بن غدياف ... عبد اهلل بن منيع 
: ادعا٤ ايتؿسف يف ايهٕٛ ٚايهرب عًٞ اهلل ٚعًٞ زضٛي٘ 

قاؿ عبد القادر ا١بيال٘ب  
. اىػ " كأمرم أمري اهلل إف قلتى كن يكن    ككله بأمر اهلل فاحكم بقدرٌب

: كقاؿ 
كشاىدتي ما فوؽى السماكات كليها    كذا العرشي كالكرسيي ُب طي قبضٍب 

. اىػ " ككل بالد اهلل ميلكي حقيقةن     كأقطأّا من ٙبت حيكمي كطاعٍب
: ٍب قاؿ 

كمطلع مشس اْلفًق ٍب مغيبىها    كأقطار أرًض اهلل ُب حاؿ خطوٌب 
أيقلبيها ُب راحٍب ككورةو     أطوؼ ّٔا ٝبعان على طوؿ حملٍب 
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: كقاؿ 
. اىػ " بالد اهلل ميلكي ٙبت حيكمي    ككقٍب قبل قبلي قد صفا ٕب

:  كقاؿ 
. اىػ " سائر اْلرض كيلَّها ٙبت حيكمي    كىي ُب قبضٍب كفرًخ ا٢بماـ

: كقاؿ 
ـى بلحظٍب اىػ  . ملكت بالد اهلل شرقان ك مغربان    ك إف شئتي أفنيتي اْلنا

: كقاؿ 
. اىػ " أنا الواحدي الفردي الكبّبي بذاتو    أنا الواصف ا٤بوصوؼي شيخي الطريقةً 

ىذه أ٠باء سيدنا عبد القادر الكيال٘ب قدس اهلل سره  كيسمي االستعانة ايضا بسم اهلل الرٞبن : "كقاؿ 
الرحيم  يا سلطاف العارفْب ، يا تاج احملققْب ، يا ساقي ا٢بمياء ، ياٝبيل احمليا ، يا بركة اْلناـ ، يا مصباح 

يا فارج الظالـ ، يا مشس بال أفل ، يا دير بال مثل ، يا بدر بال كلف ، يا ٕبر بال طرؼ ، يا باز االشهب ،  
، يا كنز ا٢بقائق ، يا معدف الدقائق ، يا كاسط  الكرب ، يا غوث األعظم ، يا واسع اللطف والكرم

، يا مشس الشموس ، يا زىرة النفوس ، يا ىاكم النسيم ، يا صاحب الملك والملوك السلك كالسلوؾ ، 
 ، يا عإب ا٥بميم ، يا ناموس اْلمم ، يا حجة العاشقْب ، يا ساللة آؿ طو كيس ، يا يا ُمحيي الرميم

سلطاف الواصلْب ، يا كارث النيب ا٤بختار، يا خزانة اْلسرار ، يا مبدئ ٝباؿ اهلل ، يا نائب رسوؿ اهلل ، يا كبد 
ا٤بصطفى ، يا صاحب الوفا ، يا سر آّتىب ، يا نور ا٤برتضى ، يا قرة العيوف ، يا ذا الوجو ا٤بيموف ، يا صاّب 

، يا ميفتّْح يا راحم الناس ، يا ُمذىب البأس االحواؿ ، يا صادؽ اْلقواؿ ، يا سيف اهلل ا٤بسلوؿ ، 
يا قوة  الكنوز ، يا معدف الرموز ، يا كعبة الواصلْب ، يا كسيلة الطالبْب ، يا ٨بجل ا٤بطر ، يا ٧بسن البشر ،

الضعفاء ، يا ملجأ الغيرىبىاء ، يا إماـ ا٤بتقْب كصفوة العابدين ، يا قوم اْلركاف ، يا حبيب الرٞبن ، يا ٦بلي 
 ، يا أتقى اْلتقياء ، يا أصفى اْلصفياء ، يا نار اهلل ا٤بوقدة ، يا يا شفاء أسقام السقيمالكالـ القدٙب ، 

 ، يا عمدة يا مقصود السالكينحياة اْلفئدة ، يا شيخ الكل ، يا دليل السيبيل ، يا نقيب احملبوبْب ، 
 يا حائط االشياء ، يا نور ويا كافي المهمات ، ، يا فاتح الُمغلقات ، يا قاضي القضاةالفريقْب ، 

 يا منبع السعادات ، يا ضياء السموات ، يا سيد السادات ،ا٤بأل ، يا مينتهى اْلمل حْب ينقطع العمل 

                                                 

 . 49الفيوضات الربانية ُب ا٤ب ثر كاْلكراد القادرية ص  
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 يا فرجاً في الشدائد ،كاْلرضْب ، يا قاموس الواعظْب ، يا عْب الورل ، يا قيدكة السُّرل ، يا جم الفوائد ، 
 يا غافر يا ٕبر الشريعة ، يا سلطاف الطريقة ، يا برىاف ا٢بقيقة ، يا تيرٝباف ا٤بعرفة ، يا كاشف اْلسرار ،

 يا طراز اْلكلياء ، يا عضد الفقراء ، يا ذا اْلحواؿ العظيمة ، يا ذا اْلكصاؼ الرحيمة ، يا ذا ا٤بّْلة األوزار ،
 ، يا مقبوؿ رب ، يا فاتح المشكالت يا كاشف الغمةا١بليّْة ، يا ذا ا٤بذىب ا٢بنبلية ، يا إماـ اْلئمة ، 
يق ، يا  ،ا١بنات ، يا جليس الرٞبن ، يا شاه يا سر ا٥بي   يا عفيف ، يا شريف ، يا تقي ، يا نقي ، يا ًصدّْ

، يا غوثي  ، يا موالم ، يا قوام يا سندي ، يا فرد اْلحباب ، يا سيدم ، يا قطب األقطابمعشوؽ ، 
 يا رجائي ، يا  ، يا ضيائي ،يا فارج كربتي يا كاحٍب ، يا قاضي حاجاٌب ، ، يا غياثي ، يا عوني ،

يا واىب العظمة ،  ، ، يا صاحب القدرة يا سلطاف ٧بيي الدين عبد القادر ، يا نور السرائر شفائي ،
يا أماف ا٤بكاف ، يا من يقيم بأمر اهلل ، يا كارث كتاب  ، يا من ظهر سره ُب الدنيا كاآلخرة ، يا ملك الزماف

 يا حضرة الشيخ عبد القادر قدس اهلل سره كنػىوَّر ضرٰبو ، يا يا قطب األقطاب ،اهلل ، يا كارث رسوؿ اهلل ، 
سر اْلسرار ، يا كعبة اْلبرار ، يا شيخ كل قطب كغوث ، يا شاىد اْلكواف بنظرة يا مبصر العرش بعلمو يا 

يا قطب المالئكة واإلنس والجن يا قطب البر والبحر يا قطب بالغ الشرؽ كالغرب ٖبطوة 
 المشرق و المغرب يا قطب السموات واألرضين يا قطب العرش و الكرسي واللوح و القلم

فرسك مسرج ك يا من يبلغ لمريده عند اإلستغاثة و لو كان في المشرق يا صاحب ا٥بمة ك الشفاعة 
سيفك مسلوؿ كر٧بك منصوب ك قوسك موتور ك سهمك صائب ك ركابك عاؿو يا صا حب ا١بود ك الكـر يا 

يا صاحب الهمم يا صاحب التصرف في الدنيا و في قبره بإذن اهلل صاحب اْلخالؽ ا٢بسنة ك 
 هلل يا غوث األعظم أغثني في كل أحوالي و أنصرني في كل آماليالقدـ العإب على رقبة كل كٕب 

ك تقبلِب ُب طريقك ٕبرمة جدؾ ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم ك بشفاعة ركحو ك سره كصلي اهلل علي سيدنا 
. اىػ " ٧بمد كعلي الو كصحبو كسلم كال حوؿ كال قوة اال باهلل العلي العظيم 

: ٚسد٠ ايٛدٛد 

ا٢بمد هلل الذم كٌيف الكيف كتنزه عن الكيفية، كأيٌن اْلين كتعزز عن : "قاؿ عبد القادر ا١بيال٘ب 
. اىػ" اْلينية، ككيجد ُب كل شيء كتقدس عن الظرفية، كحضر عند كل شيء كتعأب عن العندية

رباه رباه غوثاه، يا خفيان ال يظهر، يا ظاىران ال ٱبفى، لطيفىٍت أسرار كجودؾ اْلعلى فَبيل ُب كل : "كقاؿ 
. اىػ " موجود، كعلت أنوار ظهورؾ اْلقدس فبدت ُب كل مشهود

                                                 

 . 193-189الفيوضات الربانية ُب ا٤ب ثر كاْلكراد القادرية ص  
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اىػ " ٍب سألت يا رب ىل لك مكاف قاؿ ٕب يا غوث االعظم انا مكوف ا٤بكاف كليس ٕب مكاف: " كقاؿ 
 .

: ايطشس 

القلوب ٤بن كاف مهجورا حٌب يعود  عالـ الغيوب ك٨برج ا٢ببوب كمسخر: "قاؿ عبد القادر ا١بيال٘ب 
كالبهاء كالنور التاـ بسهسهوب سهسهوب ، بصعصع صعصع  بلطف خفي يا اهلل يا اهلل، ٧ببوبا ّٔبوب ىبوب 
حم حم كهوب كهوب الذم سخر كل شئ يا اهلل يا اهلل ، ٥بوب يا اهلل يااهلل  بطهطهوب، ذم العز الشامخ 

. اىػ " سخرت ٕب قلوب عبادؾ أٝبعْب من ا١بن كاْلنس كاجلب خواطرىم يا اهلل اهلل اهلل إال ما
شدال توكل  بسوسم سوسم دكسم حوسم يراسم كاه بركاه ىيا شراىيا أدك أصباؤت آؿ: "كقاؿ 

. اىػ " ياعنقود كينقود ا٤بلك كياعبدالنار بعقد السنة الناس أٝبعْب
 .اىػ " اللهم صىحَّا صىحَّا كحَّا ٕبَّا حم ال ينصركف" كقاؿ 

. اىػ " كبلوامع بوارؽ صواعق عجيج ىجيج رىيج كىيج ّٔيج نور ذاتك" كقاؿ 
. اىػ " اتينوخ ب املوخ ب ا م  كأمن أم كأمن مهياش الذم لو ملك السماكت كاالرض: "كقاؿ 

ادعا٤ عًِ ايػٝب 

: قاؿ عبد القادر ا١بيال٘ب 
كأعلم نباتى اْلرض كم ىو نابت    ك أعلم رمل اْلرض كم ىو رملًة 
. اىػ " ك أعلمي علمى اهلل أحصي حيػريفوي    ك أعلمي موجى البحًر كم ىو موجػًة 

: ايتٛضٌ ٚاالضتػاث١ بػري اهلل

: قاؿ 
. اىػ " كسرل سري اهلًل سارو ٖبلقًو     فليذ ٔبنايب إف أردت مودٌب

:  كقاؿ 
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توسل بنا ُب كل ىوؿو كشدةو    أغيثك ُب اْلشياء طران ّٔمًة 
انا ٤بريدم حافظا ما ٱبافو    كاحرسو من كل شر كفتنة  

 ميريدم إذا ما كاف شرقان كمغربان    أيغثو إذا ما صار ُب أم بلدةً 

. اىػ "فيا منشدان للنظم قلوي كال ٚبف    فإنك ٧بركسه بعْب العنايةً 
:  كقاؿ 

. اىػ "طيٍف ٕبا٘ب سبعان كليٍذ بذمامي    ك٘برد لزكرٌب كل عاـ
: كقاؿ 

 كمريدم إذا دعا٘ب بشرؽو    أك بغربو أك نازؿو ٕبرو طامي

. اىػ "فأغثو أك كاف فوؽ ىواءو    أنا سيف القضاء لكل خصاـ
إذا كقع لك مهم كأردت أف يدفعو اهلل عنك فصل ركعتْب بعد صالة العشاء اك ُب كقت السحر : "كقاؿ 

ٍب تسلم كتسجد هلل تعإب بعد السالـ كتسأؿ * كتقرأ ُب كل ركعة بعد الفاٙبة ك اإلخالص إحدل عشر مرة 
ٍب تقـو كٚبطو إحدل * حاجتك ٍب ترفع رأسك كتصلي علي النيب صلي اهلل عليو كسلم إحدل عشرة مرة 

يا سيد  : (كُب الثانية)يا شيخ ٧بي الدين  ،  : (ُب اْلكٔب)عشر خطوة إب جهة العراؽ إٔب ٲبْب القبلة كتقوؿ 
يا  : (كُب ا٣بامسة)يا ٨بدـك ٧بي الدين ،   : (كُب الرابعة)يا موالنا ٧بي الدين ،   : (كُب الثالثة)٧بي الدين ،  

كُب )يا سلطاف ٧بي الدين ،  : (كُب السابعة)يا خواجة ٧بي الدين ،   : (كُب السادسة)دركيش ٧بي الدين ،  
يا قطب ٧بي الدين ، ( : كُب العاشرة)يا غوث ٧بي الدين ، ( : كُب التاسعة)يا شاه ٧بي الدين ،  : (الثامنة

يا عبيد اهلل أغثِب بإذف اهلل ، كيا : يا سيد السادات عبد القادر ٧بي الدين ، ٍب تقوؿ  : (كُب ا٢بادم عشر)
. اىػ " شيخ الثقلْب أغثِب ك أمدد٘ب ُب قضاء حوائجي 

:  كقاؿ 
مريدم لك البشرم تكوف علي الوفا  اذا كنت ُب ىم اغثك ّٔمٍب 

. اىػ "مريدم ٛبسك يب ككن كاثقان   ْلٞبيك ُب الدنيا كيـو القيامة
: ممه١ً االقطاب ٚاالٚتاد 

كاالقطاب االربعة ا٤بكرمْب خصوصا صاحب الطريقة االستاذ كالغوث : " قاؿ صاحب الفيوضات 
. اىػ " كالقطب كاالبداؿ كالنجباء كاالكتاد
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:  كقاؿ 
قالت اْلكلياء ٝبعان بعػزـو     أنت قطب على ٝبيع اْلناـً 

قيلتي كيفُّو ٍب ا٠بعوا نص قوٕب    إ٭با القطب خادمي كغالمي 
. اىػ "كلي قطبو يطوؼي بالبيت سبعان    كأنا البيتي طائفه ٖبيامي

                                                                                                                                            

. 28الفيوضات الربانية ُب ا٤ب ثر كاْلكراد القادرية ص 
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البدع 

 

 :  ايبدع١تعسٜف 

. اف ييتعبد اهلل بغّب ما شرع 
: نٌ فتٟٛ خاط١٦ بدع١ ، ٚنٌ بدع١ َهفس٠ 

: ان نسبة حكٍم ما للدين ال تخلو من امرين : اوالً 
 .اف تكوف نسبة ا٢بكم للدين صحيحة ، كىذا ىو ا٢بق  (ُ)

اف تكوف نسبة ا٢بكم للدين خاطئة ، كىذا كذب علي الشارع ، كاف ٓب يتعمد صاحبو  (ِ)
 .الكذب

كفر ) كفر اكرب –صلي اهلل عليو كسلم - كمن ا٤بعلـو اف الكذب علي اهلل ، اك الكذب علي رسولو 
 . (التكذيب

ال شك ان البدع محرمة ، ومعلوم ان من استحل الحرام كفر ، ووجدنا ان المبتدع ال : ثانياً 
. ، بل ويبتغي االجر منها ، أي ىو مستحل وزيادة  (البدعة)يستحل الحرام فقط 

: اما حال من اخطأ في نسبة الحكم للدين من حيث الكفر ، فال تخلو ايضا من امرين 
  .(كا١باىل ، كا٤بتأكؿ ، كالناسي ، كا٤بكره)اف يقع ُب الكذب دكف قصد منو  (ُ)

. ال يكفر : حكمو 
 .اف يقع ُب الكذب عن قصد  (ِ)

. يكفر : حكمو 
 : االعتؿاّ بايط١ٓ ٚادتٓاب ايبدع 

كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو كىالى ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضىى اللَّوي كىرىسيوليوي أىٍمرنا أىٍف يىكيوفى ٥بىيمي ا٣ٍبًيػىرىةي ًمٍن أىٍمرًًىٍم كىمىٍن } : تعأب قاؿ
الن ميًبيننا يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا أىًطيعيوا اللَّوى }: كقاؿ تعإب  ، [36: اْلحزاب] {يػىٍعًص اللَّوى كىرىسيولىوي فػىقىٍد ضىلَّ ضىالى

كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى كىأيكٕب اٍْلىٍمًر ًمٍنكيٍم فىًإٍف تػىنىازىٍعتيٍم ُب شىٍيءو فػىريدُّكهي ًإٔبى اللًَّو كىالرَّسيوًؿ ًإٍف كيٍنتيٍم تػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً 
يػٍره كىأىٍحسىني تىٍأًكيالن  ًر الًَّذينى ٱبيىالًفيوفى عىٍن أىٍمرًًه أىٍف  }: :  ، كقاؿ تعإب [59: النساء] {اآٍلًخًر ذىًلكى خى فػىٍليىٍحذى

نىةه أىٍك ييًصيبػىهيٍم عىذىابه أىلًيمه  ًإ٭بَّىا كىافى قػىٍوؿى اٍلميٍؤًمًنْبى ًإذىا ديعيوا ًإٔبى اللًَّو }: تعإب  كقاؿ ، [63: النور] {تيًصيبػىهيٍم ًفتػٍ
ٍعنىا كىأىطىٍعنىا كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى  نػىهيٍم أىٍف يػىقيوليوا ٠بًى كىمىٍن ييًطًع اللَّوى كىرىسيولىوي كىٱبىٍشى اللَّوى  (51)كىرىسيولًًو لًيىٍحكيمى بػىيػٍ

اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍٛبىٍمتي عىلىٍيكيٍم }:  ، كقاؿ تعإب [52، 51: النور] {كىيػىتػٍَّقًو فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلفىائًزيكفى 
ـى ًديننا  ٍسالى بُّوفى اللَّوى فىاتًَّبعيو٘ب ٰبيًٍبٍبكيمي اللَّوي  }: تعأب ، كقاؿ [3: ا٤بائدة] {نًٍعمىًٍب كىرىًضيتي لىكيمي اإٍلً قيٍل ًإٍف كيٍنتيٍم ٙبًي

 . [31: آؿ عمراف] {كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىاللَّوي غىفيوره رىًحيمه 
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جاء ثالثة رىط إٔب بيوت أزكاج النيب صلى اهلل عليو كسلم، : عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو، قاؿ
كأين ٫بن من النيب صلى اهلل : يسألوف عن عبادة النيب صلى اهلل عليو كسلم، فلما أخربكا كأهنم تقالوىا، فقالوا

أنا : أما أنا فإ٘ب أصلي الليل أبدا، كقاؿ آخر: عليو كسلم؟ قد غفر لو ما تقدـ من ذنبو كما تأخر، قاؿ أحدىم
أنا أعتزؿ النساء فال أتزكج أبدا، فجاء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم : أصـو الدىر كال أفطر، كقاؿ آخر

أنتم الذين قلتم كذا ككذا، أما كاهلل إ٘ب ْلخشاكم هلل كأتقاكم لو، لكِب أصـو كأفطر، كأصلي »: إليهم، فقاؿ
.  «كأرقد، كأتزكج النساء، فمن رغب عن سنٍب فليس مِب

من أحدث ُب أمرنا ىذا ما »: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: عن عائشة رضي اهلل عنها، قالت
.  «ليس فيو، فهو رد

، قاؿ أنا »: ٠بعت النيب صلى اهلل عليو كسلم، يقوؿ: ٠بعت سهل بن سعد، يقوؿ: عن أيب حاـز
فرطكم على ا٢بوض، فمن كرده شرب منو، كمن شرب منو ٓب يظمأ بعده أبدا، لّبد علي أقواـ أعرفهم 

: كأنا أحدثهم ىذا، فقاؿ- فسمعِب النعماف بن أيب عياش، : قاؿ أبو حاـز« كيعرفو٘ب، ٍب ٰباؿ بيِب كبينهم
إهنم : " أشهد على أيب سعيد ا٣بدرم، لسمعتو يزيد فيو قاؿ- كأنا : نعم، قاؿ: ىكذا ٠بعت سهال، فقلت

.  "سحقا سحقا ٤بن بدؿ بعدم: إنك ال تدرم ما بدلوا بعدؾ، فأقوؿ: مِب، فيقاؿ
 غبٗات

 رآه ما ك ، حسن اهلل عند فهو حسنا ا٤بسلموف رأل ما" :  مسعود ابن بقوؿ كااستدؿ :االٚيٞ  ايػب١ٗ
  " سيء اهلل عند فهو سيئا ا٤بسلموف

كقاؿ ُب تعليقو علي ا٢بديث ،  مسعود ابن على موقوفا كرد إ٭با ك . مرفوعا لو أصل ال: "قاؿ االلبا٘ب 
 ا٤بسألة ىذه تثار عندما ا٢بديث ّٔذا االستدالؿ إٔب ىؤالء يبادر أف ا٤بعهود اْلمر من صار لقد): ُب الضعيفة 

 .  عليهم خفي ك
 ضاللة بدعة كل "أف ُب القاطعة النصوص معارضة ُب بو ٰبتج أف ٯبوز فال موقوؼ ا٢بديث ىذا أف- أ

 . كسلم عليو اهلل صلى عنو صح كما" 
  : ْلمور النصوص تلك يعارض ال فإنو بو االحتجاج صالحية افَباض على ك - ب

 ابن استدالؿ يؤيده ك ، السياؽ عليو يدؿ كما ، أمر على اتفاقهم ك الصحابة إٝباع بو ا٤براد أف  :اْلكؿ
 لالستغراؽ ليس " ا٤بسلموف " ُب فالالـ عليو ك ، خليفة بكر أيب انتخاب على الصحابة إٝباع على بو مسعود
  . للعهد بل ، يتوٮبوف كما

                                                 

 .( 5063 ح) البخارمركاه  
( . 2697ح)ركاه البخارم  
( . 6583 ح)ركاه البخارم  
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 ال جاىال كاف لو ك ، ا٤بسلمْب من فرد كل قطعا بو ا٤براد ليس لكن ك لالستغراؽ أنو سلمنا : الثا٘ب
 . أظن فيما منو ٥بم مفر ال ٩با ىذا ك ، منهم العلم أىل على ٰبمل أف من إذف فالبد ، شيئا العلم من يفقو
 اهلل عن الفقو باب أنفسهم على سدكا الذين ا٤بقلدكف فيهم يدخل ىل ك ؟ العلم أىل ىم فمن ىذا صح فإذا
 عبد ابن ا٢بافظ قاؿ : البياف إليك ك منهم ىؤالء ليس كال ؟ أغلق قد االجتهاد باب أف زعموا ك ، رسولو ك
 من كل ك ، تبينتو ك استيقنتو ما العلماء عند العلم حد ( : " 37 - 36 / 2 " ) العلم جامع " ُب الرب

 التقليد ك ، يعلمو فلم ، تقليدا بو قاؿ ك ، الشيء يستيقن ٓب من ىذا على ك ، علمو فقد تبينو ك شيئا استيقن
 أف كالتقليد ، قولو صحة من لك باف ما على القائل تتبع أف ىو االتباع ْلف ، االتباع غّب العلماء ٝباعة عند
 يسمى ال ا٤بقلد إف : " اهلل رٞبو السيوطي قاؿ ك٥بذا. معناه ال ك القوؿ كجو ال ك تعرفو ال أنت ك بقولو تقوؿ
 . اىػ "  (أقره ك ( 7 / 1 ) ماجة ابن حاشية ُب السندم نقلو " عا٤با

 : ايبدع١ ْعُت : عٓ٘ اهلل زقٞ ارتطاب بٔ عُس قٍٛ:  ايجا١ْٝ ايػب١ٗ

 ُب بدعةن  فليست الَباكيح صالةى  أما" : ا٤بستقيم الصراط اقتضاء ُب تيمية ابن اإلسالـ شيخ كقاؿ
 صياـ عليكم فرض اهلل إف: " قاؿ فإنو كفعلو، كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بقوؿ سنة ىي بل الشريعة،
 اهلل رسوؿ صالىا قد بل الشريعة، ُب سنة ىي بل بدعة، ٝباعة صالُتا كال ، "قيامو لكم كسننت رمضاف،
. ثالثا بل ليلتْب، رمضاف شهر أكؿ ُب ا١بماعة ُب كسلم عليو اهلل صلى

 ينصرؼ حٌب اإلماـ مع صلى إذا الرجل إف: " كقاؿ مرات، ٝباعة ُب اْلكاخر العشر ُب أيضان  كصالىا
 أٞبد احتج ا٢بديث كّٔذا السنن، أىل ركاه. الفالح يفوُتم اف خشوا حٌب ّٔم قاـ ٤با ، "ليلة قياـ لو كتب
. االنفراد حاؿ ُب فعلها من أفضل ا١بماعة ُب فعلها أف على كغّبه

 ككاف مطلقان، سنة يكوف أف من أككد كذلك اإلماـ، خلف رمضاف شهر قياـ ُب ترغيب ىذا قولو كُب
 عليو اهلل صلى منو سنة كإقراره كيقرىم، كسلم عليو اهلل صلى عهده على ا٤بسجد ُب ٝباعة يصلوهنا الناس
. اىػ " كسلم

 شيء عنو ٱبرج ال الكلم جوامع من ضاللة بدعة كل كسلم عليو اهلل صلى فقولو":  ا٤بباركفورم قاؿ
 البدع ُب ذلك فإ٭با البدع بعض استحساف من السلف كالـ ُب كقع ما كأما الدين أصوؿ من عظيم أصل كىو

  . اىػ. البدعة نعمت الَباكيح ُب عنو اهلل رضي عمر قوؿ ذلك فمن الشرعية ال اللغوية
، الف  يناُب ما ارادكا اف يستدلوا بو (ما اخَبع علي غّب مثاؿ سابق)تعريف العلماء للبدعة بأهنا : قلت 

. صالة الَباكيح ليست ٨بَبعة ، علي غّب مثاؿ سابق 

                                                 

( . 533)حديث رقم  كا٤بوضوعة الضعيفة اْلحاديث سلسلة 
 . 366 / 7 اْلحوذم ٙبفة 
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 فما مذمومة، كبدعة ٧بمودة، بدعة: بدعتاف البدعة -: "اهلل رٞبو- الشافعي اإلماـ قوؿ :ايجايج١  ايػب١ٗ
"  مذمـو فهو السنة، خالف كما ٧بمود، فهو السنة، كافق

 بدعة فهذه إٝباعان، أك أثران  أك سنة أك كتابان  ٱبالف أحدث ما: ضرباف اْلمور من احملدثات: كقولو
: رمضاف قياـ ُب عمر قاؿ قد.مذمومة غّب ٧بدثة فهذه ىذا، من لواحد خالؼ ال ا٣بّب من أحدث كما.ضاللة

 مناقب "ُب البيهقي أخرجو.مضى ٤با رد فيها فليس كانت كإذا تكن، ٓب ٧بدثة أهنا يعِب "ىذه البدعة نعمت"
(. 1/469")الشافعي

 عبداهلل سنده ففي( 9/113" )ا٢بلية "ُب نعيم أبو أخرجو ٤با بالنسبة: أكالن  " :ا٥بالٕب سليم الشيخ قاؿ
 كال جرحان  فيو يذكرا كٓب" اْلنساب"ُب كالسمعا٘ب" تارٱبو "ُب البغدادم ا٣بطيب ذكره العطشي، ٧بمد بن

. تعديالن 
. ترٝبة لو أجد ٓب الفضل، موسى بن ٧بمد ففيو البيهقي أخرجو ٤با بالنسبة كأما
 اهلل صلى - اهلل رسوؿ حديث لعمـو ٨بصصان  أك معارضان  يكوف أف يصح ال صح إف الشافعي قوؿ: ثانيان 

 -. كسلم عليو
 على ٯبب كال حجة، ليس انفرد إذا الصحايب قوؿ أف أصحابو عنو نقل - اهلل رٞبو - نفسو كالشافعي

 ) للشافعي " الرسالة "ُب ما بدليل نظر فيو الشافعي اإلماـ إٔب نسب ما كوف كمع تقليده، بعده من
! ٕبجة؟ ليس الصحايب كقوؿ حجة، الشافعي قوؿ يكوف فكيف ،(598- 597ص

". شرع فقد استحسن من: "القائل كىو ا٢بسنة بالبدعة اهلل رٞبو الشافعي يقوؿ كيف: ثالثان 
". تلذذ االستحساف إ٭با(: "507ص" ) الرسالة "ُب كالقائل
". االستحساف إبطاؿ: "بعنواف( 304- 7/293" )اْلـ "كتابو ُب فصالن  كعقد
 كىذا الشافعي، كأصوؿ قواعد ضمن فليفعل - اهلل رٞبو- الشافعي كالـ يفسر أف أراد من لذلك؛

، كل ُب مشهود اْلمر كىذا أصولو، يفهم أف يقتضي  معُب جهل أربأّا اصطالحات جهل فمن العلـو
. تفسّبىا ُب النجعة كأبعد أقاكيلهم،
 كىذا اللغة، ُب البدعة احملمودة بالبدعة قصد أنو يشك ال - اهلل رٞبو- الشافعي كالـ ُب ا٤بتأمل إف
 الشافعي، كالـ يفسر اْلصل ىذا كعلى عنو، اهلل رضي عمر بقوؿ - اهلل رٞبو- الشافعي احتجاج ُب كاضح
 فإهنا الشرعية؛ ال( بيانو سبق كما ) اللغوية البدعة: أم -عنو اهلل رضي - ا٣بطاب بن عمر أراده ما أراد كأنو
 .اىػ"كاْلثر كاإلٝباع، كالسنة، الكتاب، ٚبالف ْلهنا ضاللة؛ كلها

 . أقطاّ مخط١ إىل ايبدع١ قطِ ايعًُا٤ بعض: ايسابع١ ايػب١ٗ 

                                                 

  .(66- 63ص )اْلمة ُب السيئ كأثرىا البدعة 
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 متدافع؛ نفسو ُب ىو بل شرعي، دليلى  عليو يدؿ ال ٨بَبع، أمره  التقسيم ىذا إف " :الشاطيب اإلماـ قاؿ
 ىنالك كاف لو إذ قواعده، من كال الشرع نصوص من ال شرعي؛ دليل عليها يدؿ ال أف البدعة حقيقة من ْلف
 اْلعماؿ عمـو ُب داخالن  العمل كلىكاف بدعةه، ٍبىَّ  كاف ٤با إباحةو؛ أك ندبو  أك كجوبو  على الشرع من يدؿ ما

. فيها ا٤بخّب أك ّٔا، ا٤بأمور
 بْب ٝبعه  إباحتها أك ندّٔا أك كجؤّا على تدؿ اْلدلىة كوف كبْب بدعان، اْلشياء تلك كوف بْب فا١بمع

. متنافيْب
؛ منها ا٤بكركه أما  أمر منع على دليل دؿ لو إذ أخرل، جهةو  من ال بدعان  كوهنا جهة من فمسلم كاحملـر

 فال ك٫بوىا، ا٣بمر كشرب كالسرقة كالقتل معصية يكوف أف إلمكاف بدعة؛ كونو ذلك يثبت ٓب كراىتو؛ أك ما
(. بابو ُب يذكر حسبما كالتحرٙب الكراىية إال البتة، التقسيم ذلك فيها يتصور بدعة

 .اىػ"(كل ٧بدثة بدعة ككل بدعة ضاللة)كذلك عدـ التخصيص ُب قولو عليو الصالة كالسالـ 
. َٔ ضٔ يف االضالّ ض١ٓ سط١ٓ : ارتاَط١ ايػب١ٗ 

 فعدمت موجودة كانت سنة أحيا من «سن من »معُب أف: "العثيمْب  صاّب بن ٧بمدقاؿ العالمة 
 أف بعد سنة أحيا ٤بن نسبية إضافية البدعة تكوف كما نسبٌيان  إضافيان  «السن »فيكوف ىذا كعلى فأحياىا،
 .اىػ"تركت

 فعلي أك قوٕب عمل أك عقيدة من ربو إٔب بو يتقرب ما يبتدع إنساف كل فإف حاؿ كل كعلى: "كقاؿ 
". ضاللة بدعة كل: "كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لقوؿ ضاؿ فإنو

 ا٢بق من فيها كليس ضاللة فإهنا اهلل دين ُب بدعة فكل إطالقان  شيء منها يستثُب ال عامة كلية كىذه
[ . 32:يونس{ ]تيٍصرىفيوفى  فىأىٗبَّ  الضَّالؿي  ًإالَّ  ا٢بٍىقّْ  بػىٍعدى  فىمىاذىا: }يقوؿ تعأب اهلل فإف شيء

 شريعة عن خرج كما" اإلسالـ ُب سن من: "قاؿ بل بدعة كل على يدؿ ال ا٢بديث إف: نقوؿ ٍب
 ىذه تكوف أف البد أنو نعرؼ كّٔذا" حسنة سنة اإلسالـ ُب سن من: "قاؿ قد بل اإلسالـ من ليس الرسوؿ
 بالسنة ا٤براد أف علم ذكرناه الذم ا٢بديث سبب علم كمن اإلسالـ ُب سنة ليست كإال اإلسالـ أثبتو ٩با السنة
. اىػ"ّٔا الناس أسبق كاف سنة تنفيذ إٔب السبق أك بالعمل ا٤ببادرة

 فظاىر «ضاللة بدعة ابتدع كمن» ا٢بارث بن لبالؿ - كسلم عليو اهلل صلى - قولو  كأما:الشاطيب قاؿ
 أف كلو ىذا فاقتضى كرسولو، اهلل يرضاىا ال تكوف كأف ضاللة، تكوف أف بشرط بل. بإطالؽ تذـ ال البدعة أف

                                                 

 .( 1/246 )االعتصاـ 
  .(20 / 1 )االبتداع كخطر الشرع كماؿ بياف ُب اإلبداع 

  .(22 / 1 )كالعمل العقيدة ُب كا١بماعة السنة أىل منهاج 
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 ٙبت كدخلت حسنة، سنة أهنا إٔب فعادت كزر، صاحبها تبع كال ذـ، يلحقها ٓب كذلك تكن ٓب إذا البدعة
. اىػ"باْلجر الوعد

  :ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايسضٍٛ ٚفا٠ بعد ايكسإ مجع: ايطادض١  ايػب١ٗ

: كا١بواب من عدة كجوه 
كتب القراف ُب عهده صلي اهلل عليو كسلم علي العسب اللخاب ، يدؿ علي ذلك ما ثبت ُب :اكالن 

: قاؿ عنو، اهلل رضي ثابت بن زيدالصحيح من حديث زيد الذم اخرجو البخارم ُب صحيحو من حديث 
 عمر إف: عنو اهلل رضي بكر أبو قاؿ ، «عنده ا٣بطاب بن عمر فإذا اليمامة، أىل مقتل بكر أبو إٕب أرسل»

 با٤بواطن، بالقراء القتل يستحر أف أخشى كإ٘ب القرآف، بقراء اليمامة يـو استحر قد القتل إف: فقاؿ أتا٘ب
 اهلل رسوؿ يفعلو ٓب شيئا تفعل كيف»: لعمر قلت القرآف، ٔبمع تأمر أف أرل كإ٘ب القرآف، من كثّب فيذىب
 كرأيت لذلك، صدرم اهلل شرح حٌب يراجعِب عمر يزؿ فلم» خّب، كاهلل ىذا: عمر قاؿ «كسلم؟ عليو اهلل صلى
 تكتب كنت كقد نتهمك، ال عاقل شاب رجل إنك: بكر أبو قاؿ: زيد قاؿ ، «عمر رأل الذم ذلك ُب

 كاف ما ا١بباؿ من جبل نقل كلفو٘ب لو فواهلل» فاٝبعو، القرآف فتتبع كسلم، عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ الوحي
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ يفعلو ٓب شيئا تفعلوف كيف»: قلت ، «القرآف ٝبع من بو أمر٘ب ٩با علي أثقل

 بكر أيب صدر لو شرح للذم صدرم اهلل شرح حٌب يراجعِب بكر أبو يزؿ فلم " خّب، كاهلل ىو: قاؿ ، «كسلم؟
 سورة آخر كجدت حٌب الرجاؿ، كصدكر كاللخاؼ، العسب من أٝبعو القرآف فتتبعت عنهما، اهلل رضي كعمر
{ عنتم ما عليو عزيز أنفسكم من رسوؿ جاءكم لقد }غّبه، أحد مع أجدىا ٓب اْلنصارم خزٲبة أيب مع التوبة
 عند ٍب حياتو، عمر عند ٍب اهلل، توفاه حٌب بكر أيب عند الصحف فكانت براءة، خاٛبة حٌب[ 128: التوبة]

.  "عنو اهلل رضي عمر بنت حفصة
ثػىنىا ثػىنىا اٍْلىٍزًدمُّ، خىاًلدو  ٍبني  ىىدَّابي  حىدَّ ـه، حىدَّ  سىًعيدو  أىيب  عىنٍ  يىسىارو، ٍبنً  عىطىاءً  عىنٍ  أىٍسلىمى، ٍبنً  زىٍيدً  عىنٍ  ٮبىَّا

، تىٍكتيبيوا الى : " قىاؿى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿى  أىفَّ  ا٣ٍبيٍدرًمّْ،  فػىٍليىٍمحيوي، اٍلقيٍرآفً  غىيػٍرى  عىِبّْ  كىتىبى  كىمىنٍ  عىِبّْ
ثيوا ، كىحىدّْ ـه  قىاؿى  - عىلىيَّ  كىذىبى  كىمىنٍ  حىرىجى، كىالى  عىِبّْ ا - قىاؿى  أىٍحًسبيوي : ٮبىَّا هي  فػىٍليىتىبػىوَّأٍ  ميتػىعىمّْدن    "النَّارً  ًمنى  مىٍقعىدى

الذم ٝبع القراف ىو سيدنا عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو ثالث ا٣بلفاء الراشدين الذم امرنا : ثانيان 
. صلي اهلل عليو كسلم باتباعهم

 عليو اهلل صلىٝبع القراف من ا٤بسائل الٍب اٝبع عليها الصحابة رضواف اهلل عليهم اٝبعْب ، قاؿ : ثالثان 
  ."ضاللة على أمٍب ٘بتمع ال: "كسلم

نىا ًإفَّ }: قاؿ تعإب : رابعان  . ، فجمع القراف ٙبقيق لوعد اهلل  (17: القيامة) { كىقػيٍرآنىوي  ٝبىٍعىوي  عىلىيػٍ

                                                 

 .179 / 1 االعتصاـ، 
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 أقرىم ذلك كمع خاص؛ دليل فيها يكن كٓب تعبدية أمورا فعلوا الصحابة بعض أف :ايطابع١  ايػب١ٗ
 كقصة صربان  قتل مسلم امرئ لكل الركعتْب سن الذم عدم بن خبيب كقصة كسلم عليو اهلل صلى - الرسوؿ
. كضوء كل بعد ركعتْب يصلي كاف عندما بالؿ

: ا١بواب
. اقرار النيب صلي اهلل عليو كسلم الفعاؿ الصحابة ىو ا٢بجة ال ٦برد فعلهم : اكالن 
 لعدد من الصحابة علي كسلم عليو اهلل صلىجاءت االدلة الصحيحة علي عدـ اقرار النيب : ثانيان 

 ، ككتغيّب الرباء بن مالك لصيغة الدعاء ، كسلم عليو اهلل صلىافعا٥بم ، كالثالثة الذين سألوا عن عبادة رسوؿ 
 .كتبتل عثماف بن مظعوف 
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 هل ينتفع االنسان بعمل غيره
 

: االعُاٍ اييت تٓفع االْطإ دٕٚ إ ٜهٕٛ ي٘ فٝٗا ٜد 

 

ما من عبد مسلم يدعو ْلخيو بظهر : " قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: عن أيب الدرداء، قاؿ
. " كلك ٗبثل: الغيب، إال قاؿ ا٤بلك

  

عن أيب ىريرة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ القنطار اثنا عشر ألف أكقية كل أكقية خّب ٩با بْب 
السماء كاْلرض كقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إف الرجل لَبفع درجتو ُب ا١بنة فيقوؿ أٗب ىذا فيقاؿ 

 ."باستغفار كلدؾ لك

  

إذا مات اإلنساف انقطع عنو عملو إال من : " عن أيب ىريرة، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، قاؿ
. "إال من صدقة جارية، أك علم ينتفع بو، أك كلد صاّب يدعو لو: ثالثة

عن أيب ىريرة قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إف ٩با يلحق ا٤بؤمن من عملو كحسناتو بعد موتو 
علما علمو كنشره ككلدا صا٢با تركو كمصحفا كرثو أك مسجدا بناه أك بيتا البن السبيل بناه أك هنرا أجراه أك 

 . "صدقة أخرجها من مالو ُب صحتو كحياتو يلحقو من بعد موتو

 

ٲبىاًف كىالى ٘بىٍعىٍل }: قاؿ تعأب  بػىقيونىا بًاإٍلً ٍخوىانًنىا الًَّذينى سى كىالًَّذينى جىاءيكا ًمٍن بػىٍعًدًىٍم يػىقيوليوفى رىبػَّنىا اٍغًفٍر لىنىا كىإلًً
 . [10: ا٢بشر] {ُب قػيليوبًنىا ًغالِّ لًلًَّذينى آمىنيوا رىبػَّنىا ًإنَّكى رىءيكؼه رىًحيمه 

كلما كاف ليلتها من رسوؿ اهلل صلى اهلل - كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم : عن عائشة، أهنا قالت
السالـ عليكم دار قـو مؤمنْب، كأتاكم ما توعدكف »: ٱبرج من آخر الليل إٔب البقيع، فيقوؿ- عليو كسلم 

 . «غدا، مؤجلوف، كإنا، إف شاء اهلل، بكم الحقوف، اللهم، اغفر ْلىل بقيع الغرقد
                                                 

 ( .2732 ح)ركاه البخارم  
 ( .129 /4)، كصححو االلبا٘ب ُب الصحيحة  (3660 ح)ركاه ابن ماجة  
 ( .1631 ح)ركاه مسلم  
. ، كصححو االلبا٘ب ُب صحيح كضعيف سنن ابن ماجة  (242 ح)ركاه ابن ماجة  
( . 974 ح)ركاه مسلم  
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إف : عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، أف امرأة من جهينة، جاءت إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم، فقالت
نعم حجي عنها، أرأيت لو كاف على أمك دين »: أمي نذرت أف ٙبج فلم ٙبج حٌب ماتت، أفأحج عنها؟ قاؿ

. «أكنت قاضية؟ اقضوا اهلل فاهلل أحق بالوفاء
  

من مات كعليو صياـ صاـ عنو »: عن عائشة رضي اهلل عنها، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، قاؿ
. «كليو

 

إف أمي افتلتت نفسها، كأظنها لو : أف رجال قاؿ للنيب صلى اهلل عليو كسلم: عن عائشة رضي اهلل عنها
 .«نعم»: تكلمت تصدقت، فهل ٥با أجر إف تصدقت عنها؟ قاؿ

يا : أف سعد بن عبادة رضي اهلل عنو توفيت أمو كىو غائب عنها، فقاؿ: عن ابن عباس رضي اهلل عنهما
فإ٘ب : ، قاؿ« نعم»: رسوؿ اهلل إف أمي توفيت كأنا غائب عنها، أينفعها شيء إف تصدقت بو عنها؟ قاؿ

 ."أشهدؾ أف حائطي ا٤بخراؼ صدقة عليها
إف أيب مات كترؾ ماال، كٓب يوص، فهل يكفر : عن أيب ىريرة، أف رجال قاؿ للنيب صلى اهلل عليو كسلم

. «نعم»: عنو أف أتصدؽ عنو؟ قاؿ
 

عن عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده أف العاص بن كائل أكصى أف يعتق عنو مائة رقبة فأعتق ابنو 
ىشاـ ٟبسْب رقبة فأراد ابنو عمرك أف يعتق عنو ا٣بمسْب الباقية فقاؿ حٌب أسأؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسلم فأتى النيب صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ يا رسوؿ اهلل إف أيب أكصى بعتق مائة رقبة كإف ىشاما أعتق عنو 

ٟبسْب كبقيت عليو ٟبسوف رقبة أفأعتق عنو فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إنو لو كاف مسلما فأعتقتم 
 . "عنو أك تصدقتم عنو أك حججتم عنو بلغو ذلك

                                                 

 (  .1852 ح)ركاه البخارم  
 ( .1952 ح)ركاه البخارم  
 ( .1388 ح)ركاه البخارم  
 (.2756 ح)ركاه البخارم  
 ( .1630ح)ركاه مسلم  
. ، كصححو االلبا٘ب ُب صحيح كضعيف سنن أيب داكد  (2883 ح)ركاه ابو داكد  
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اما اف ينتفع االنساف اك تكتب لو النجاة من النار ٗبجرد اف يكوف ابنا لرجل صاّب اك خادما لو اك تابع 
فهو امر باطل معلـو ببداىة العقوؿ كاالدلة علي ذلك اكثر من اف ٙبصي ، كسأعرض بعد االدلة الٍب تدحض 
كالـ الصوفية الذين يدعوف اف االنساف الصاّب يتعدم صالحو ٕبيث ٲبنع العذاب عن من رآه اك رأم من رآه 

 .إب ٟبسة اك إب سبعة 
( 45)كىنىادىل نيوحه رىبَّوي فػىقىاؿى رىبّْ ًإفَّ اٍبًِب ًمٍن أىٍىًلي كىًإفَّ كىٍعدىؾى ا٢بٍىقُّ كىأىٍنتى أىٍحكىمي ا٢بٍىاًكًمْبى }: قاؿ تعإب 

قىاؿى يىا نيوحي ًإنَّوي لىٍيسى ًمٍن أىٍىًلكى ًإنَّوي عىمىله غىيػٍري صىاًلحو فىالى تىٍسأىٍلًن مىا لىٍيسى لىكى بًًو ًعٍلمه ًإ٘بّْ أىًعظيكى أىٍف تىكيوفى ًمنى 
[. 46-45: ىود]{ (46)ا١بٍىاًىًلْبى 

ٍم كىقىاليوا يىا صىاًلحي اٍئًتنىا ٗبىا تىًعدينىا ًإٍف كيٍنتى }:كقاؿ عز كجل ُب قـو صاّب  فػىعىقىريكا النَّاقىةى كىعىتػىٍوا عىٍن أىٍمًر رىًّّْٔ
تٍػهيمي الرٍَّجفىةي فىأىٍصبىحيوا ُب دىارًًىٍم جىاٜبًْبى  (77)ًمنى اٍلميٍرسىًلْبى  . [78، 77: اْلعراؼ]{ فىأىخىذى

فػىلىمَّا جىاءى أىٍمرينىا جىعىٍلنىا عىالًيػىهىا سىاًفلىهىا كىأىٍمطىٍرنىا عىلىيػٍهىا ًحجىارىةن ًمٍن ًسجّْيلو }: لوط كقاؿ عز كجل ُب قـو 
 [.82: ىود] {مىٍنضيودو 

نىا شيعىٍيبنا كىالًَّذينى آمىنيوا مىعىوي ًبرىٍٞبىةو ًمنَّا كىأىخىذىًت الًَّذينى }:كقاؿ عز كجل ُب قـو شعيب  كىلىمَّا جىاءى أىٍمرينىا ٪بىَّيػٍ
[. 94: ىود] {ظىلىميوا الصٍَّيحىةي فىأىٍصبىحيوا ُب ًديىارًًىٍم جىاٜبًْبى 

كىمىا  }:ك٤با كاف ازر كالد ابراىيم علي ملة الكفر كمات كافرا ٓب كلن ينفعو استغفار ابنو لو ، قاؿ تعإب 
ًليمه  ىكَّاهه حى ى لىوي أىنَّوي عىديكّّ لًلًَّو تػىبػىرَّأى ًمٍنوي ًإفَّ ًإبٍػرىاًىيمى ْلى كىافى اٍسًتٍغفىاري ًإبٍػرىاًىيمى ًْلىبًيًو ًإالَّ عىٍن مىٍوًعدىةو كىعىدىىىا ًإيَّاهي فػىلىمَّا تػىبػىْبَّ

[. 114: التوبة] {
ٍيًن ًمٍن ًعبىاًدنىا صىا٢بًىٍْبً }:قاؿ تعإب  انػىتىا ٙبىٍتى عىٍبدى ضىرىبى اللَّوي مىثىالن لًلًَّذينى كىفىريكا اٍمرىأىتى نيوحو كىاٍمرىأىتى ليوطو كى

اًخًلْبى  ٍيئنا كىًقيلى اٍدخيالى النَّارى مىعى الدَّ انػىتىاٮبيىا فػىلىٍم يػيٍغًنيىا عىنػٍهيمىا ًمنى اللًَّو شى كىضىرىبى اللَّوي مىثىالن لًلًَّذينى آمىنيوا  (10)فىخى
ًلًو كى٪بىًِّْب ًمنى اٍلقىٍوـً الظَّاًلًمْبى   {اٍمرىأىتى ًفٍرعىٍوفى ًإٍذ قىالىٍت رىبّْ اٍبًن ٕب ًعٍندىؾى بػىٍيتنا ُب ا١بٍىنًَّة كى٪بىًِّْب ًمٍن ًفٍرعىٍوفى كىعىمى

[ . 11، 10: التحرٙب]
ٍرءي ًمٍن أىًخيًو  (33)فىًإذىا جىاءىًت الصَّاخَّةي }:قاؿ تعإب  كىصىاًحبىًتًو كىبىًنيًو  (35)كىأيمًّْو كىأىبًيًو  (34)يػىٍوـى يىًفرُّ اٍلمى

[. 37 - 33: عبس] {اٍمرًئو ًمنػٍهيٍم يػىٍومىًئذو شىٍأفه يػيٍغًنيًو ًلكيلّْ  (36)
إف أيب »: ، فلما قفى دعاه، فقاؿ« ُب النار»: يا رسوؿ اهلل، أين أيب؟ قاؿ: عن أنس، أف رجال قاؿ

. «كأباؾ ُب النار
أىوف أىل النار عذابا أبو طالب، كىو منتعل »: عن ابن عباس، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

. «بنعلْب يغلي منهما دماغو

                                                 

 ( .203 ح)ركاه مسلم  
 ( .212 ح)ركاه مسلم  
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أف عبد اهلل بن أيب ٤با توُب، جاء ابنو إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم، : عن ابن عمر رضي اهلل عنهما
يا رسوؿ اهلل، أعطِب قميصك أكفنو فيو، كصل عليو، كاستغفر لو، فأعطاه النيب صلى اهلل عليو كسلم : فقاؿ

أليس : ، ف ذنو، فلما أراد أف يصلي عليو جذبو عمر رضي اهلل عنو، فقاؿ« آذ٘ب أصلي عليو»: قميصو، فقاؿ
استغفر ٥بم أك ال تستغفر ٥بم إف تستغفر }: أنا بْب خّبتْب، قاؿ: " اهلل هناؾ أف تصلي على ا٤بنافقْب؟ فقاؿ

كال تصل على أحد منهم مات }: فصلى عليو، فنزلت " [80: التوبة] {٥بم سبعْب مرة، فلن يغفر اهلل ٥بم
. ["84: التوبة] {أبدا، كال تقم على قربه

افتتحنا خيرب، كٓب نغنم ذىبا كال فضة، إ٭با غنمنا البقر كاإلبل كا٤بتاع : عن ايب ىريرة رضي اهلل عنو ، قاؿ 
كا٢بوائط، ٍب انصرفنا مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إٔب كادم القرل، كمعو عبد لو يقاؿ لو مدعم، أىداه 
لو أحد بِب الضباب، فبينما ىو ٰبط رحل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إذ جاءه سهم عائر، حٌب أصاب 

بل، كالذم نفسي بيده، »: ىنيئا لو الشهادة، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: ذلك العبد، فقاؿ الناس
فجاء رجل حْب ٠بع ذلك « إف الشملة الٍب أصأّا يـو خيرب من ا٤بغاٖب، ٓب تصبها ا٤بقاسم، لتشتعل عليو نارا

ىذا شيء كنت أصبتو، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل : من النيب صلى اهلل عليو كسلم بشراؾ أك بشراكْب، فقاؿ
. «من نار- أك شراكاف - شراؾ »: عليو كسلم

أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، التقى ىو كا٤بشركوف، : عن سهل بن سعد الساعدم رضي اهلل عنو
فاقتتلوا، فلما ماؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إٔب عسكره، كماؿ اآلخركف إٔب عسكرىم، كُب أصحاب 

ما أجزأ منا : رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم رجل، ال يدع ٥بم شاذة كال فاذة إال اتبعها يضرّٔا بسيفو، فقاؿ
، فقاؿ رجل من « أما إنو من أىل النار»: اليـو أحد كما أجزأ فالف، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

فجرح الرجل جرحا : فخرج معو كلما كقف كقف معو، كإذا أسرع أسرع معو، قاؿ: أنا صاحبو، قاؿ: القـو
شديدا، فاستعجل ا٤بوت، فوضع نصل سيفو باْلرض، كذبابو بْب ثدييو، ٍب ٙبامل على سيفو، فقتل نفسو، 

الرجل : قاؿ« كما ذاؾ؟»: أشهد أنك رسوؿ اهلل، قاؿ: فخرج الرجل إٔب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فقاؿ
أنا لكم بو، فخرجت ُب طلبو، ٍب جرح جرحا : الذم ذكرت آنفا أنو من أىل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت

شديدا، فاستعجل ا٤بوت، فوضع نصل سيفو ُب اْلرض كذبابو بْب ثدييو ٍب ٙبامل عليو فقتل نفسو، فقاؿ 
إف الرجل ليعمل عمل أىل ا١بنة، فيما يبدك للناس، كىو من أىل »: رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عند ذلك

. «النار، كإف الرجل ليعمل عمل أىل النار، فيما يبدك للناس، كىو من أىل ا١بنة
تأٌب اإلبل على صاحبها على خّب »: قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: عن ايب ىريرة رضي اهلل عنو، يقوؿ

ما كانت، إذا ىو ٓب يعط فيها حقها، تطؤه بأخفافها، كتأٌب الغنم على صاحبها على خّب ما كانت إذا ٓب 
                                                 

 (  .1269 ح)ركاه البخارم  
 ( .4234 ح)ركاه البخارم  
 ( .2898ح)ركاه البخارم  
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كال يأٌب : " قاؿ« كمن حقها أف ٙبلب على ا٤باء»: ، كقاؿ« يعط فيها حقها، تطؤه بأظالفها، كتنطحو بقركهنا
ال أملك لك شيئا، قد بلغت، : يا ٧بمد، فأقوؿ: أحدكم يـو القيامة بشاة ٰبملها على رقبتو ٥با يعار، فيقوؿ

. "ال أملك لك من اهلل شيئا، قد بلغت: يا ٧بمد، فأقوؿ: كال يأٌب ببعّب ٰبملو على رقبتو لو رغاء فيقوؿ
كأنذر }: قاـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حْب أنزؿ اهلل عز كجل: عن ايب ىريرة رضي اهلل عنو، قاؿ

اشَبكا أنفسكم، ال أغِب - أك كلمة ٫بوىا - يا معشر قريش »: ، قاؿ [214: الشعراء] {عشّبتك اْلقربْب
عنكم من اهلل شيئا، يا بِب عبد مناؼ ال أغِب عنكم من اهلل شيئا، يا عباس بن عبد ا٤بطلب ال أغِب عنك من 
اهلل شيئا، كيا صفية عمة رسوؿ اهلل ال أغِب عنك من اهلل شيئا، كيا فاطمة بنت ٧بمد سليِب ما شئت من مإب 

. «ال أغِب عنك من اهلل شيئا
 
 

                                                 

 ( .1402 ح)ركاه البخارم  
 (  .4771 ح)ركاه البخارم  
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